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Atenţionare:
Conceptul de „destinaţie turistică” a căpătat un sens nou,
adecvat stadiului actual al economiei ţărilor dezvoltate. Dacă în literatura
de specialitate (din păcate puţin cunoscută în România) modificarea
conceptului a început încă din deceniul nouă, în economia reală îl
întâlnim în jurul anului 2000, prin organizarea „destinaţiilor turistice”
mai ales în SUA, apoi în Europa de Vest, consultanţii - de tip global fiind puţini. Partea aplicativă o găsim sub forma „bunelor practici”, de
regulă studii de caz prezentate la diverse manifestări internaţionale sau în
presa de specialitate.
Acestea sunt numai „note de curs”. Ele reprezintă propriile
aprecieri ca rezultat al experienţei practice şi al cercetărilor în plan
teoretic şi din convingerile prietenilor de idei materializate în lucrări
publicate sau în discuţiile prilejuite de reuniunile internaţionale.
Bibliografia folosită a fost indicată şi marcată special (bold), lucrările
respective putând fi consulate la biblioteca ULBS. Rugăm a nu cita
prezentele note de curs, traducerile nefiind profesionale iar uneori sursa
a putut fi omisă.
Fiind un curs pentru studenţii la master, am prezentat şi idei care
sunt încă în discuţie în cercurile de specialitate, urmând ca prin
cercetarea proprie (trebuie să reprezinte 50% din efortul cerut de curs,
conform normelor actuale) studenții să-şi limpezească propriile
convingeri şi să stabilească aplicarea adecvată la realităţile în care vor
activ.
Acest curs continuă cursurile din perioada de licenţă:
recomandăm ca studenţii să revadă informaţiile privind Economia
turismului şi serviciilor, Tehnica operaţiunilor de turism, Management în
turism şi servicii, Marketing în turism şi servicii, etc. întrucât toate
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procedurile şi tehnicile predate vor fi considerate cunoscute, fiind valide
şi operante în practică atât în turismul clasic cât şi în cazul destinaţiilor
turistice. Prezentul curs se ocupă de modificările pe care le-a adus
economia postindustrială în activitatea de turism, de turism de masă în
special pentru care se foloseşte conceptul de destinaţie turistică, în
vremea impactului revoluţiei IT contemporane. Cursul propune şi o
apreciere critică a turismului românesc, studenţii urmând să preia selectiv
aceste aprecieri personale pentru formarea propriei evaluări, absolut
necesară activităţii practice.
Cursul încearcă să reliefeze trecerea de la „turism” la „leisure”
(care include şi turismul). Turismul, fenomen al producţiei de masă, al
economiei serviciilor a fost puternic promovat, mai ales în Europa
continentală în deceniile şase şi şapte, devenind o activitate distinctă,
legat mai ales de nevoia fundamentării obţinerii de finanţări de la
organisme internaţionale sau a justificării alocărilor bugetare. În Marea
Britanie dar mai ales în SUA turismul a rămas în ansamblul „leisure”,
mai ales că SUA au mai ales turism „domestic”. Subliniem şi modul
specific de organizarea la „comunităţilor”. Urmare glocalizării, Europa
de Vest a trecut şi ea la noul concept.
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1.

Caracteristicile economice ale sectorului turism

Obiective:
Înţelegerea schimbărilor în economie
Caracteristicile economiei pace – război
Economia trăirilor „experiences”
Procesul de comasare timp liber – timp de muncă
Rolul statului – comunităţii în noua economie
Rolul turismului în economia postmodernă
Rezumat: nevoia de a menţine masa şi rata profitului a generat
procesul fordismului, apoi postfordismului sintetizat în teorie procesului
de marfarizare. Unificarea producţiei de pace cu cea de război a condus
la imperativul implicării satului în economie în condiţiile impuse de
procesul de globalizare. Nevoia menţinerii păcii sociale şi a extinderii
timpului de obţinere a profitului şi în „leisure time” dat forma
contemporană a turismului, azi un vector social
Cuvinte cheie: postfordism, procesul de marfarizare, noua economie,
experiences, continuum pace – război, turism postmodern
Înainte de a aborda noţiunea de „destinaţie turistică”, mai ales în
forma ei contemporană este necesar sa vedem contextul în care s-a ajuns
la ea. Trebuie să reamintim câteva repere din evoluţia economiei, dar şi a
societăţii pentru a putea înţelege saltul calitativ realizat în ultimele două
decenii.
Teoriile economice nu se nasc din nimic. Majoritatea pornesc de la
realitatea trecută sau contemporană. Altele vor să corecteze realitatea
zilei pentru un mâine mai bun. Puţine sunt pur teoretice, “artă pentru
artă”. Iar teoria are multe probleme la validarea în practică.
Marile descoperiri geografice (transportul lesnicios şi schimbul
neechivalent, baza îmbogăţirii, a acumulărilor, inclusiv a reginei Angliei,
ce avea să pună bazele unui imperiu uriaş, încă viu prin Commonwealth)
au fost dublate în perioada revoluţiei industriale de exploatarea dură a
propriilor populaţii, pentru care o întreagă literatură stă mărturie. Cert
este că în toată această perioadă economia era încă într-un stadiu
patriarhal, în ciuda producţiilor mari din unele manufacturi şi a
comerţului intens (şi romanii aveau ateliere cu mii de sclavi, mine sau
latifundii, care nu se deosebeau principial de noile fabrici). Două
argumente:
- dacă aveai nevoie de vase te gândeai la un olar, un sticlar sau un
producător de articole din tablă. Dacă vroiai să călătoreşti te duceai la
transportatorul local. Chiar dacă producţia nu mai era artizanală, ci de
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fabrică! Cumpărai ceea ce găseai, iar dacă se strica, de regulă trebuia să
cumperi unul nou în întregime.
- acumularea primitivă, fie în antichitate, Evul Mediu sau epoca
industrializării se baza pe o ecuaţie simplă: patronul plătea cât mai puţin,
muncitorul cheltuia cât primea şi-i ajungea pentru supravieţuire lui şi
familiei. Raportul era atent observat1 fără nici o risipă pentru muncitor.
Practic totul era făcut de mână chiar dacă poate şi cu ajutorul
maşinilor. Şi aceasta a durat pe tot parcursul primilor 800 de ani ai
mileniului. O manufactură de talia lui General Motor ar fi fost de
neînţeles pentru Napoleon la 1812 sau Wilhelm Cuceritorul la 1066.
Saltul a început în momentul în care gândirea protestantă a dus la
impunerea teoriilor economice moderne de tipul pieţei libere. Dacă până
la sfârşitul Evului Mediu bogaţii erau priviţi cu reticenţă de biserică şi de
populaţie, protestanţii schimbă cursul percepţiei. Max Weber îl citează
pentru ilustrare pe Franklin care spune că este păcat neiertat ca, primind
„talantul” de la Dumnezeu să-l laşi să stea şi să nu munceşti din greu să-l
înmulţeşti spre gloria şi slava Lui. Astfel munca nu mai este un mijloc de
întreţinere, ci un scop în sine, materializat în cât mai mult profit, cu orice
preţ, prin orice mijloace. Teoriile economice trec de la îmbogăţirea prin
schimb (sau prin moştenire, prin graţia divină, dreptul lordului!) la teoria
valorii.
Economişti, filozofii şi orice alţi cercetători ai realităţii şi-au
construit sisteme mentale folosind metodologii pentru aproximarea
realului şi „ghicirea” viitorului. Explicit apare la Albert Hirschman care
marşează mai mult pe poziţia lui faţă de altele din istoria gândirii
economice. El sesizează bine prăbușirea prin limitare a gândirii
economice către liberalism etc. sub influenţa protestantismului. Dar şi el
este un tehnicist şi evită să cuprindă întregul. Interesantă este înlocuirea
lui „pasiune” şi „viciu” prin „avantaj” şi „interes” la Adam Smith.
Tehnic, s-a materializat în „inventarea” piesei de schimb care a permis
acumularea rapida, mai ales în SUA. Paralel, parcă preluând sistemul
scrierii feniciene, apare organizarea marii întreprinderi industriale unde
managementul reduce operaţiunile la „unitate” astfel încât practic oricine
poate fi instruit în câteva ore să lucreze la bandă şi poate fi concediat
imediat.
Dacă omenirea a stat sub semnul penuriei, în SUA şi apoi şi în
Europa de vest industria (urmare revoluţiei industriale) a ajuns capabilă
să producă oricât încât să satisfacă toţi consumatorii. Un rol deosebit l-au
jucat comis voiajorii, precursorii marketingului. Mai mult, în marile
uzine care concentrau mii de salariaţi a trebuit să se găsească pârghii
1

v. şi teoria clasicilor începând cu W. Petty

9

„soft” pentru detensionarea divergenţei capital – forţa de muncă ceea ce a
dus la constituirea sindicatelor, apoi la ziua liberă.
Americanii de origine europeană, neastâmpăraţi şi inventivi,
sprijiniţi de guvernul Statelor Unite au trecut la construcţia de maşini de
mare precizie pentru fabricarea de arme cu piese ce se puteau schimba,
fiind identice cu cele originale.2 Pistoalele Colt au cucerit încrederea
americanilor. Englezii au venit rapid să preia sistemul. Se născuse
producţia de masă!
Saltul calitativ, deşi numai unul tehnic, trebuia dublat de unul
cantitativ. Precizia maşinilor unelte a devenit atât de mare încât, în
Detroit producătorii se călcau unul pe altul, cu minţile înfierbântate, să se
îmbogăţească. Fabricarea bicicletelor explodase. Henry Ford a intrat în
industria automobilistică, încă artizanală la acea vreme, încă din 1890.
Şi-a adunat o echipă bună în jur. În 1906 preia controlul întregii fabrici şi
produce Modelul N pe care ar fi vrut să-l vândă cu 500 USD. Dar cererea
era redusă, veniturile clasei mijlocii erau mici. Nici ritmul montajului nu
era suficient de ridicat pentru o producţie pe scară mare. Idea liniei de
montaj a fost preluată de la abatoarele din zonă şi a trebuit ceva timp
până a fost pusă la punct. În 1913, în strict secret se ajunsese la montarea
a 10 maşini simultan pe linie. La 30 aprilie 1914 se asamblau 1212
maşini în opt ore de lucru, adică o medie de o oră şi 33 min. per maşină.
Şi bulgărele s-a pornit: 168200 buc. în 1914, 248307 buc. în 1915, şi 1,8
milioane în 1923. Modelul T, la un preţ de 260 USD/buc. Clasa de mijloc
avea acces la automobil. Ford pusese America pe roate. Ford nu
recunoaşte că s-ar fi inspirat din metodele tayloriste, deşi trebuie să-i fi
fost cunoscute.
Oricum, linia de montaj obliga la descompunerea mişcărilor pe faze,
pe operaţii simple pe care un muncitor să le poată învăţa rapid, pentru a
folosi masa mare de imigranţi din zonă, dar şi pentru a putea menţine
“tactul” liniilor de montaj la care lucrau 30000 de muncitori. Fluctuaţia
era imensă, cuvântul de ordine era “mai repede” spus în engleză, polonă,
italiană sau germană. Trebuia o soluţie.
Nu linia de montaj este cea care a schimbat din străfunduri economia
mondială, punându-şi amprenta şi pe economia de azi. La 5 ianuarie
1914 Ford ia o decizie care îi va înfuria pe rivali, dar va transforma din
temelie economia: măreşte substanţial salariile muncitorilor la 5 USD pe
zi ceea ce însemna că o maşină putea fi cumpărată şi de clasa muncitoare,
fiind echivalentul a 52 de zile de muncă. În opinia noastră, acesta a fost
elementul, care a creat producţia de masă în SUA şi apoi în Europa.
Muncitorul primea ca salar nu numai strictul necesar ci şi un plus
2

Hounshell, H – From the American System to Mass production, 1800-1932”
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substanţial care îi mărea artificial puterea de cumpărare faţă de timpul
trecut. Plata peste echivalentul reproducerii simple a forţei de muncă
a dus la calmarea tensiunilor sociale, la un trai peste nivelul tradiţional
din timpul revoluţiei industriale şi de mai înainte, la consumul de masă.
Muncitorul nu mai trebuia “împins” să lucreze, o făcea singur să-şi
potolească lăcomia şi orgoliul. Iar masa aducea profit maxim, ca masă,
de această dată.
Ford devenise o legendă aşa cum este Bill Gates astăzi. Poate că
“metoda” Ford ar fi rămas o reuşită solidară. Geniul lui Ford, sau al celor
din jurul lui a avut grijă s-o facă să triumfe. Circulă şi acum o anecdotă
privind răspunsul lui Ford întrebarea privind reţeta lui de succes: “calul”
său a fost J.B. White: şeful biroului din Detroit al Wall Street Journal 3!
Tocmai utilizarea presei, ajunsă deja la producţie şi consum de masă
graţie rotativei, care a adus preţul unui ziar aproape la nimic a fost cea
care a răspândit şi a încins spiritul american, transformându-l în
consumator de masă; nomazi fiind, autoturismul a înlocuit calul.
Exemplu va fi urmat de Alfred Sloan şi GM sub deviza “pentru orice
pungă şi orice nevoie”. Şi de aici urmează restul: petrolul, drumurile şi
autostrăzile, turismul, mai apoi societatea de consum.
Teoria fordistă este cunoscută. Până acum n-am găsit însă subliniat
şi pus în valoare tocmai elementul de salt calitativ al fordismului:
creşterea deliberată a puterii de cumpărare. În anexa 1 dăm principalele
caracteristici ale fordismului în viziunea lui Walter Briggs (2000):
producţia de masă, stat naţional, ierarhie pe verticală, clase sociale,
standardizare, planificare, reglementare – într-un cuvânt certitudine.
Următorul pas decisiv este dezvoltarea sistemului „proprietarul
absent” în industrie. Nevoia de capital crescuse atât de mult, capitalul
iniţial era atât de mare (nu numai la investiţii majore de tipul Canalului
Suez sau Panama pentru care nici statele nu aveau banii necesari) încât a
trebui să se apeleze din nou la forţa numărului, la masă. Aşa au apărut
acţiunile, cele care dau un dividend mai mare decât dobânda bancară dar
care au separat lumea: micii acţionari, mulţi dar fără forţă în luarea
deciziilor, neputând să-şi permită să fie decisivi în adunările generale şi
tehnocraţii, cu puteri discreţionare, atâta timp cât plăteau dividendul
promis. Economia simbolurilor ajunge să se desprindă de economia
reală, iar în 1929 se face o primă şi singură încercare de a le confrunta,
prin marea criză.
Un nou impuls va fi dat în 1951 când Diners Club va lansa cartea de
credit de "credit" (din 1950 atât Diners Club cât şi American Express
lansaseră deja cartea de credit de "debit", de cheltuieli) pentru 200 de
3

culeasă din Muzeul Ford din Highland Park din Detroit.
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clienţi care le puteau folosi în 27 de restaurante din New York!!! care va
amplifica apoi, ca un bulgăre de zăpadă creditul în economia americană
şi apoi în lumea întreagă. Astfel, în ţările dezvoltate se ajunge să se
cheltuiască azi de cca 10 ori peste posibilităţile normale ale populaţiei.
La aceasta se adaugă mijloacele financiare simbolice ce circulă pe
reţelele informatice ale pieţelor financiare. Situaţia este, grosier
comparată similară celei din '29, dar de mult mai multe ori mai gravă,
simbolurile având acum o mult mai mică acoperire în economia reală, ca
cerere solvabilă. Mai mult economia simbolurilor începe să devină
independentă şi să aibă propria ei entropie. Astfel, creşte "disponibilul"
bănesc al populaţiei dar şi "fondurile" pentru investiţii: rezultat:
expansiunea - printre altele - a activităţii turistice legată de ţările
dezvoltate. 4
Şi tăvălugul noii economii, pusă în mişcare după război, contrar
sfaturilor lui Keynes nu se opreşte aici. Economiştii din ţările ex
socialiste erau terorizaţi de mărimea stocurilor din industrie, una din
cauzele care “ţinea” pe loc economia planificată. Acelaşi element a fost
scos în evidenţă şi de comentatorii vestici pentru a arăta superioritatea
economiei de piaţă. Stocurile înseamnă muncă aruncată, entropie joasă
irosită. O privire mai atentă asupra cifrelor economiei americane sau a
altor economii dezvoltate, cu consum de masă, scoate imediat în evidenţă
stocurile gigantice din reţelele de distribuţie, de la supermarketinguri la
micile magazine. Fără să le vezi în realitate cifrele rămân cifre! Dacă în
cazul produselor alimentare asistăm la o adevărată risipă, în pofida
valorificării industriale a alimentelor care depăşesc timpul foarte scurt de
garanţie, mărfurile industriale sunt şi mai greu reciclabile şi
“recuperabile”, mai ales că valorile sunt mai mari. Şi totuşi, ce se
întâmplă cu aceste stocuri imense? Soluţia: mutarea lor la populaţie,
cumpărarea peste nevoi şi puterea de consum, în final aruncarea lor de
către consumatorul mult prea lacom, dispus să muncească greu, să-şi
satisfacă plăcerea de a cumpăra, pentru ca apoi să arunce. Ceea ce
rămâne este “plăcerea”. Fenomenul este mai greu de remarcat, deşi are la
bază aceiaşi idee a lui Ford: plata peste nevoi, consumul de masă,
profitul maxim ca masă.
Postfordismul postmodernist are alte caracteristici: producţia
orientată spre consumator, globalizarea, societatea fragmentată, stilul de
viaţă, nu marfa; valoarea simbolului, improvizaţia, dereglementarea,
incertitudinea. Sistemul economic are însă acelaşi scop: profitul maxim.
V. Anexa 1
4

v. şi Răzvan Şerbu - Utilizarea cardurilor de plată: exigenţe, posibilităţi, efecte,
Ed. Continent 2000
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O posibilă direcţie de aprofundare a cercetării, pentru a ilustra
atipicul fenomenelor reale comparative cu “standardele” teoriei poate fi
următoarea:
Sistemele “productive” ale societăţii postindustriale sunt atât de
performante încât un număr foarte mic al populaţiei poate asigura
producerea cantităţilor necesare vieţii îmbelşugate a societăţii acestor
ţări, în plus şi un surplus suficient pentru export, care ar putea acoperi
necesarul considerat normal pentru întreaga planetă. Totuşi acest surplus
este limitat fizic. Trecând peste considerentele morale, chiar ale milei
creştine imperativul economic al profitului prevalează. Astfel, spre
exemplu, în UE suprafeţele agricole exploatabile sunt strict limitate
pentru a menţine un nivel acceptabil al producţiei care să nu ducă la
supraproducţie şi deci la prăbuşirea preţurilor, situaţie greu de controlat
şi imaginat acum când “economia simbolurilor” reprezintă de câteva ori
volumul “economiei fizice”. Şomajul astfel rezultat trebuie absorbit, întrun fel sau altul. Dezvoltarea sectorului de servicii este supapa la
îndemână.
S-a ajuns astfel ca, de exemplu, în aceiaşi fermă o generaţie să
se ocupe de agricultura clasică, deosebit de productivă iar cealaltă
generaţie să fie nevoită să se îndrepte spre servicii, ca agroturismul. UE
alocă fonduri însemnate pentru astfel de conversii. Amenajarea
“destinaţiilor turistice”, a zonei devine deosebit de laborioasă dar şi
prioritară. O imensă muncă de persuadare a populaţiei este atent
coordonată. S-a început cu inocularea obişnuinţei de a călători: în
împrejurimi (distanţa medie a deplasării turistice este de 65 de mile!) mai
ales pe timpul weekendului. A fost susţinută şi dezvoltată o infrastructură
specială care să implice costuri mici (campinguri, spaţii pentru rulote,
cicloturism, plimbări, drumeţii etc.). Se explică astfel de ce 80% din
circulaţia turistică este cea locală, naţională. 5 O bună parte a forţei de
muncă “disponibilă” este angajată în susţinerea activităţii turistice:
amenajarea destinaţiei turistice, întreţinerea
utilităţilor, sport şi
agrement, servicii de promovare, informare, ghidaj etc.
Formal, acest fenomen modern, a luat forma teoriei noii economii
sau a economiei trăirilor (experiences economy)
Sintagma “noua economie” are deja un înţeles conturat în teoria
economică. Astfel Paul Tănase Ghiţă spune că societatea spre care ne
îndreptăm este sau va fi Societatea Informaţională - Societatea
Cunoaşterii (SI-SC). „Sintagmele prin care au fost desemnate societăţile
de până acum conţin câte un cuvânt-cheie (sclavagism, feudalism,
capitalism) care sintetizează o gamă de stări sociale posibile pe care
5

domestic în limbajul de specialitate, spre deosebire de incoming şi outgoing
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oamenii, individual şi/sau în grup, se situează în mod inevitabil, în
funcţie de anumite condiţii, constituind o structură economico-socială
caracteristică. Evident, nu s-a găsit încă cuvântul-cheie prin care să se
poată releva ceea ce este sau va fi fundamental sub aspect economic şi
social pentru noua societate. SI-SC este o sintagmă ce deplasează
denumirea spre alte sfere.
Acestei societăţi în formare, îi va fi proprie o activitate economică,
sau mai direct spus, o economie mult schimbată faţă de cea de odinioară,
şi faţă de cea actuală, pe care o denumim, cel puţin acum, noua
economie, sintagmă care ne atrage atenţia că ceea ce este nou va fi atât de
important şi semnificativ, încât va justifica însăşi denumirea respectivă...
...amintim că în ultimele două-trei decenii a început să se
vorbească despre Noua Şcoală de la Cambridge ce a fondat Noua
Economie. Un grup de economişti renumiţi – J. Robinson, P. Sraffa, L.
Pasinetti şi alţii, care, în cariera lor, au lucrat un timp la Universitatea
Cambridge, au fost în vizită acolo, sau, pur şi simplu, în cercetările lor au
ajuns la aceleaşi concluzii, constituie nucleul dur al acestei Noi
Economii. Premeditat sau spontan, aceştia au studiat în ce măsură
explicaţii neo-clasice şi clasice din ştiinţa economică, mai rămân
relevante şi au concordanţă cu realitatea de astăzi. Evident, ei au dat şi
multe explicaţii noi sau au formulat concluzii, adesea, categorice, care, în
ansamblul lor, au fost etichetate “Noua Economie””.
Noi ne referim la un alt aspect, care are relevanţă pentru
turismul contemporan din timpul globalizării
Noua economie este, în viziunea lui Hans van der Loo 6, de la
Samhoud Service Management din Olanda, urmarea trecerii de la
PRODUS => SERVICII => TRĂIRI, EXPERIENŢE. Din punct de
vedere istoric el consideră anii ‟40 drept anii organizării şi mecanizării,
anii ‟50 perioada întreprinderilor, anii ‟60 ai colectivităţilor urbane, ai
ecosistemelor. Din 1970 trecem chiar la dinamica sistemelor. Perioada
1970-1980, prin Raportul Clubului de la Roma, din 1972 şi al World
Conservation Report din 1980 este perioada industrializării, al
manifestării vizibile a efectelor ei negative, a integrării activităţii umane
cu activitatea ecologică şi ecofactorii, ai participării la luarea deciziilor.
El distinge chiar un mod “american” versus un mod
“european”de interpretare a “experiences” (trăiri, experienţe). Conform
modului american, ilustrat de Thomas H. Devenport şi John C. Beck în
“The Attention Economy” trăirile, experienţele sunt noua religie

6

Van de Loo, H. – The consumer perspective: quality of experience – Conferinţa
ATLAS “Quality of Life” - Leeuwarden 2003
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modernă, “catedrala consumului”, noua valută a afacerilor. Schematic
evoluţia s-ar prezenta astfel:
Plecând de la Max Weber cu teoria “cuştii de catifea” a anilor
„70-‟80, de la George Ritzer cu teoria anilor ‟80 a McDonalds- izării (sub
motto-ul “oricând, oriunde”), unde aveam
Valoarea pentru consumator

=

rezultate
preţ

(Nu valoarea produsului, ci valoarea pentru consumator, în societatea de
consum!)
O dată cu marketingul pentru servicii aceasta devine
Valoarea pentru consumator

=

rezultate + “proces”
preţ

+ efort

incluzând şi procesul în sine, nu numai rezultatele palpabile, dar şi
efortul de “tranzacţionare al relaţiilor”, respectiv cel legat intrinsec de
prestaţia producătorului “actor”. Imediat ce economia a trecut în era
trăirilor formula devine
Valoarea pentru consumator

=

rezultate + “proces” + “trăiri”
preţ

+ efort

totul fiind subrogat atenţiei gestionării întregii trăiri a clientului.
Hans van der Loo dă, după Michael J. Wolf – “The
Entertainment Economy” şi o construcţie a trăirilor (experiences) care
sunt formate din clasica ofertă plus: agrement (entertainment), senzaţie,
acţiune, autenticitate, personalizare, sentiment, relaţii. Primele trei fiind
caracteristice primei generaţii a economiei trăirilor iar ultimele patru
celei de-a doua generaţii.
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Această teorie este, bineînţeles valabilă în ţările dezvoltate şi cu
acumulări mari, cele care sunt şi generatoarele fenomenului de
globalizare. Restul lumii poate numai să tindă spre o astfel de stare.
Trebuie totuşi analizată, dat fiind legătura evidentă cu activitatea de
turism.
Încă o abordare mai puţin studiată în practica academică a
predării economice:
“Nici un alt subiect nu este ignorat cu atâta uşurinţă de către noi,
cei suficient de norocoşi să trăim în pace. În fond, cu toţii avem propriile
noastre războaie personale de supravieţuire: câştigarea pâinii, îngrijirea
familiei, lupta cu bolile. Totuşi, felul cum ne purtăm războaiele intime,
pacifice, cum ne trăim vieţile cotidiene, este profund influenţat de către
războaiele reale, şi chiar imaginare, din prezent, trecut sau viitor” 7. Cu
atât este mai surprinzătoare constatarea că ştiinţa economică “civilă” nu
se ocupă de loc de economia perioadelor de război din istoria lumii sau
chiar din contemporaneitate. Studiile realizate de militari sunt cvasi
ignorate sau inaccesibile economiştilor “laici”. Ori, pe scara timpului,
perioada de război este poate la fel de întinsă în timp ca şi cea de pace.
Istoria ne arată, că marile descoperiri tehnice au fost legate de
arta războiului. Nu ştim dacă homo sapiens a folosit la început uneltele
să-şi obţină hrană sau să se apere. Cert este că ultimele trei secole stau
sub semnul lui Marte, în ceea ce priveşte progresul tehnic. Abia după ce
n-au mai fost un secret militar, descoperirile au fost extinse la domeniul
civil. De la căderea mărului lui Newton, la ghilotină şi abia apoi la
maşinile de decupat; întâi navele cu aburi de război, abia apoi marina
comercială; întâi avioanele militare şi apoi zborurile civile; întâi
Hiroşima şi apoi centralele electrice etc. etc. Trebuie să amintim, că
Războiul Rece a dus la programul NASA, cu componenta militară, la
nivelul actual al “războiului stelelor” mai presantă poate decât cercetarea
ştiinţifică sau aselenizarea - investiţie uriaşă ale cărei “reziduuri” de
cercetare, aplicate în economia civilă aveau să transforme lumea: mase
plastice, fibra de nailon, chimicalele, tehnicile de refrigerare etc. Nu
putem decât să bănuim efectele cursei înarmărilor asupra tehnicii din
fostul URSS, din China sau Israel.
Teoria economică clasică analizează ciclurile de producţie, cu
perioadele lor de avânt, dezvoltare maximă şi apoi de decădere. Mult mai
puţine sunt studiile care se ocupă de ciclul pace-război-pace-război.
Fenomenul este prezent de la începuturi, dar se limita la viaţa unei
comunităţi. O dată cu apariţia statelor naţionale acest ciclu a început să
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difuzeze de la un stat la altul, pentru ca, prin cele două războaie mondiale
să devină ciclul economiei mondiale ca ansamblu.
Perioada premergătoare războiului a fost una de schimbare a
sistemului de proprietate, guvernele preluând controlul asupra economiei
pentru a acumula resursele necesare pentru luptă. Militarizarea
economiei, a însemnat îngheţarea pieţelor libere, preluarea controlului
asupra economiei de către stat, alocarea unui părţi consistente din buget
spre domeniul militar, subordonarea muncii populaţiei efortului de
război. Aceste fenomene nu au fost atât de vizibile ca la cele două
conflagraţii mondiale, când efortul a fost concertat şi simţit de
majoritatea populaţiei lumii.
Economia de război are legile ei. Genii economice au apărut în
statele beligerante atât în timpul pregătirii războiului, al începutului lui
dar mai ales în timpul lui, când succesul pe câmpul de luptă depindea de
victoria din economie. În această perioadă au loc şi marile salturi sociale,
ca după cel de-al II-lea război mondial când, pentru obţinerea victoriei şi
mobilizarea eforturilor populaţiei se fac promisiuni mari, imposibile
înaintea războiului (reforme agrare, emancipare, accesul la abundenţă,
eliberarea şi/sau cucerirea popoarelor de sub jugul capitalist/comunist,
etc.)
După război, pe lângă reconstrucţie, ajutată substanţial prin
trecerea spre economia civilă a noutăţilor tehnice militare are loc şi un
proces radical privind proprietatea. Economia etatizată trebuie
“democratizată”, proces obţinut prin privatizare, proces esenţial pentru
reactivarea pieţelor libere, a liberei concurenţe, singura capabilă să aducă
bunăstarea. Procesul are particularităţi funcţie de ţară.
Cel mai interesant este ciclul de după cel de-al doilea război
mondial: pe de o parte, în “lagărul socialist”, închis prin Cortina de Fier
destul de târziu (1968) se trece la un nou sistem, iar pe de altă parte, în
democraţiile vestice, după blocarea extinderii comunismului şi
menţinerea lui în limitele convenite prin înţelegerile politice ale tratatelor
de pace, se revine la economia de piaţă prin privatizări succesive, unele
încă în curs. Excepţia din ţările rămase sub ocupaţie sovietică, unde s-a
trecut la etatizarea economiei, la dezvoltarea industriei, mai ales a
industriei grele poluante, intens consumatoare de energie inferioară, cu
costuri reduse cu forţa de muncă, în tradiţia rusă întemeiată de Petru cel
Mare, la constituirea de imense stocuri, mai ales de materii prime
prelucrate primar, avea să se încheie la Malta. Dar până atunci, Războiul
Rece va schimba evoluţia clasică a etapei de reconversie a economiei de
război spre economia de pace. Deci războiul rece a fost de fapt o cale de
a menţine rata profitului ridicată printr-o producţie imensă care practic nu
poate fi folosită fără a distruge omenirea. Manipularea fricii a canalizat
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timp de 40 de ani eforturile întregii lumi spre angajarea liberă, din
convingere nu în producţie de război destinată descurajării reciproce ci în
acumularea imensă de fonduri.
Ciclul pace-război-pace nu pare atât de important prin prada de
război obţinută cât mai ales prin “primenirea” societăţilor, fie ele state
naţionale sau colectivităţi mai mari sau mai mici. Studiul ciclului
economic întreg, inclusiv cu perioada de război poate pare straniu
cercetătorului academic. Atât numai că, şi acesta ştie că seniorii
războiului gândesc altfel.
Clausewitz scria despre “războiul absolut” şi spunea: “războiul
nu este decât continuarea politicii prin alte mijloace” şi vedea armata ca
pe un instrument al strategiei politice. Generalul german Erich
Ludendorff a lărgit conceptul de “război total”. Teoreticienii nazişti au
extins ulterior ideile de război total, negând realitatea păcii însăşi şi
insistând că pacea nu ar fi decât o perioadă de pregătire pentru război –
“războiul dintre războaie”. Mareşalul Şapoşnikov, care a condus
Academia Frunze din 1925 în 1945 parafraza “dacă războiul nu este
decât continuarea păcii prin alte mijloace, pentru noi pacea nu este decât
continuarea războiului prin alte mijloace” Războiul total avea să fie
purtat pe cale politică, economică, culturală şi propagandistică, întreaga
societate fiind convertită într-o unică “maşină de război”. Războiul total
reprezenta raţionalizarea în stil industrial împinsă până la extrem.
De ce am insistat atât pe tema război-pace, economie de războieconomie de pace? Ce legătură poate avea cu turismul, când acesta
încetează în timpul războiului? Ultima jumătate de secol a schimbat
multe în lume. Azi trăim a epocă ciudată, adusă de Războiul Rece:
starea de pace-război continuă.
“Să nu credeţi că izbucnirea celui de-al treilea război mondial va
fi marcată de explozia primelor arme nucleare. Războiul a început de
mult. Ne aflăm chiar în miezul acestui conflict, dar nu o ştim, pentru că
el nu îmbracă formele şi aparenţele exterioare ale războaielor clasice de
odinioară. Singurele evidenţe militare ale acestui război sânt conflictele
locale sau regionale. Aş mai adăuga şi terorismul…” spunea Contele de
Marenches, şeful SDECE (Serviciul de Documentare Externă şi
Contraspionaj din Franţa) încă în 1986.
“Remiza nucleară SUA-URSS a stabilizat lumea după 1950,
divizată în două tabere clar definite. Din 1960 „războiul‟ între puterile
nucleare a fost ‟distrugerea reciproc-asigurată‟. În ultimii ani s-au
cheltuit aproape un trilion de dolari anual în scopuri militare ca „prime de
asigurare‟ plătite de marile puteri ca războaiele să nu intre pe teritoriul
lor. Dar ele au alimentat războaiele locale … “ întăreşte Alvin Tofler.
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Constatăm singuri: războiul din Coreea 1950-1953, războiul din
Vietnam 1957-1975, războaiele arabo-israeliene 1967,1973,1982,
războaiele din Golf 1990-1991, 2003, războaiele din Afganistan 1998,
2002 etc. Dar au fost conflicte în Burundi, Bolivia, Cipru, Sri Lanka,
Cuba, Madagascar, Cecenia, Iugoslavia dar şi în Budapesta, deportări şi
lagăre în Rusia, România, China,etc. Între 1945-1990 numai trei ţări
au fost complet scutite de război. Denumirea de perioadă “postbelică”
este un amestec de tragedie şi ironie. Dar perioada de după 1950 este şi
perioada naşterii şi dezvoltării turismului de masă.
Riscul unei conflagraţii majore anihilat prin conflictele locale,
exercitarea forţei prin războaiele de nişă duc la schimbarea tipului de
economie, nu numai din punct de vedere al efectelor revoluţiei culturale,
tehnico-ştiinţifice şi informatice. Până nu de mult, principalele companii
de apărare din SUA şi-au segregat activităţile militare de celelalte, civile.
Astăzi, afirmă Hank Hazes, preşedintele grupului de electronică şi
apărare de la Texas Instruments, “dacă ar trebuie să formulăm o viziune a
ceea ce ne-ar plăcea să vedem întâmplându-se, (ar fi vorba de)
unificarea defensivului cu comercialul, pentru ca produsele de
interes militar şi comercial să se poată realiza pe aceiaşi linie de
fabricaţie”. Un nou salt de tip fordist?
Mulţi consideră că prăbuşirea sistemului sovietic a fost de fapt
sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Trecerea economiilor de
comandă, şi de inspiraţie militară - dată de Războiul Rece - la economii
de piaţă, folosind privatizarea drept mijloc principal pare a confirma
această versiune. Dar dacă este numai o etapă a ciudatului război
contemporan? Pentru că, din ecuaţiile expuse mai înainte a rămas una
nemenţionată: cea a puterii, putere care poate şterge toată teoria: ca
atunci când decide un război. Şi nu neapărat numai puterea politică!
De fapt, lansarea sputnicului de către sovietici i-a permis lui
Kennedy să angajeze major statul american ]n economia reală prin
crearea NASA, care a fost în esenţa inventarea metodei de a inventa.
Concentrarea imensă de resurse umane şi materiale au condus la
decuplarea celor două sisteme prin folosirea de către vestici a
biotehnologiilor şi microelectronicii. Aceasta, concretizată în momentul
Malta ne obligă să subliniem încă o schimbare majoră: modificarea
rolului statului:
Necesitatea trecerii la economia liberă de piaţă, formă de
organizare economică, singura capabilă să scoată omenirea din impasul
actual a devenit un adevăr aproape banal. Urmărind însă informaţiile
economice internaţionale în ţările avansate economic constaţi că
specialiştii lor gândesc şi mai ales se pronunţă tot mai des altfel. Citez
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din L'Expansion nr. 422 din 1990 din articolul "Statul mâine - intervenţii
mai puţine, mai multe arbitrări":
"În Europa de Est, succesorii comuniştilor vor să facă tabula
rasa din Stat. De altfel peste tot ultraliberalismul a ieşit din modă.
Slăbirea puterii politice din anii '80 i-a arătat limitele: mai puţină
coeziune socială, febra abuzurilor financiare, creşterea corupţiei (...).
Astăzi, s-a ajuns la un consens asupra necesităţii Statului. Ca să facă ce?
(...) Moartea Statului… Învierea Statului vechi… Nici una, nici alta:
naşterea unui stat nou. Principala sa sursă de legitimitate este arbitrajul
între interesele opuse pe care numai el îl poate asigura cu imparţialitate
(...) este o revoluţie culturală".
Edith Cresson explică:
"Statul nu ar trebuit să fie un acţionar inert! (...) Nimănui nu-i
pasă de toate operaţiile de apropiere pentru care sectorul privat le este
teatrul (..) dar am fi vrut ca Statul să nu facă nimic, să nu reacţioneze.
Aceasta nu este concepţia mea (...) Este de datoria Statului să aibă o
viziune pe termen mai lung (...)"
Lionel Stoleru, în acelaşi număr declară:
"...Europa nu are un hinterland organizat. Statele Unite şi-au
constituit o zonă economică integrată cu Canada şi Mexicul (...) Japonia
(...) şi-a anexat o zonă a dolarului prin cei "patru dragoni" Thailanda şi
alte ţări din Asia de Sud-est. Ori Europa putea face la fel pe de o parte cu
Europa de Est şi pe de alta cu Africa de Nord. Aceste două zone ar fi
trebuit să-i permită să joace asupra costurilor de producţie şi altor
avantaje comparative în profitul ansamblului zonei…"
Faţă de "sfaturile" pentru Est, de opiniile entuziaste, întâlnim tot mai des,
la oamenii politici sau la economiştii vestici realismul politic, economic.
“Repetarea neîncetată a sloganurilor „schimbarea inevitabilă‟ şi
„restructurarea necesară‟ au însoţit peste tot, în prealabil deschiderea
supravegheată rapidă a economiilor şi culturilor naţionale pentru
exploatarea străină „fără bariere contra comerţului sau investiţiilor‟. Dar
este un decalaj uimitor între ideologia dominantă a „pieţei libere globale
autoreglabile‟ şi realitatea a zeci de mii de reglementări comerciale
impuse peste tot în lume de procesul în rapidă extindere şi secret care
instituie dreptul absolut al cererii private a corporaţiilor transnaţionale
care subordonează legislativul ales oriunde în lume” – spune Profesorul
John McMurtry, de la Departamentul de filozofie al universităţii din
Guelph, Ontario, Canada
Adevărul este că opusul “pieţii libere” este în muncă. Piaţa
liberă exploatează, profită de echilibrul instabil pentru a acumula, pe
când munca produce, creează. De la căderea Zidului Berlinului,
interesele financiare şi mass-media lor au dezlănţuit împreună asupra
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guvernelor o agendă copleşitoare de reguli corporatiste globale. Regulile
sunt politice, dar tăcute (secrete). Fie guvernele execută exact această
agendă, fie capitalurile flotante şi fondurile speciale vor merge în altă
parte iar liderii rezistenţi vor fi ignoraţi sau defăimaţi de presa
corporatistă. Publicul este reasigurat că “o creştere substanţială a
dezvoltării va rezolva totul”. Pretenţia este ca competiţia globală a
pieţelor să fie făcută liberă de taxe şi bariere regulatorii ale guvernului.
Dar realitatea dură este tocmai opusul creşterii standardelor de viaţă şi a
noilor libertăţi pentru popoarelor lumii. Se poate spune că propaganda
făcută este un bluf, care, deocamdată ţine.
Există teorii care susţin că naţiunile devin atât de
interdependente economic între ele, încât le scade tendinţa de a se lupta
între ele. Comerţul, nu puterea militară, reprezentă acum calea spre
putere în lume, spunea Bil Clinton în campania pentru alegerea ca
preşedinte al SUA.
Prin avântul luat de mijlocele de transport – acum când timpul şi
spaţiul se comprimă, după formula lui David Harvey – unele obiecte se
mişcă mai repede decât altele. Capitalul economic – adică banii şi
celelalte resurse necesare pentru a face bani şi iarăşi resurse – se mişcă
repede. Suficient de repede pentru a fi întotdeauna cu un pas înaintea
oricărei forme de organizare statală (teritorială, fără îndoială), care ar
putea încerca să-l includă şi să-i deturneze traseele.
Paradoxal, nu triumful, ci moartea suveranităţii statului a făcut
ca idea de statalitate să devină atât de populară. După cum aprecia
caustic Eric Hobsbawm, de vreme ce votul Insulelor Seychelles la ONU
are aceiaşi pondere ca cel al Japoniei “este de aşteptat ca majoritatea
membrilor ONU să fie în curând alcătuită de replicile de sfârşit de secol
XX (şi republicane) ale landurilor Saxonia-Coburg-Gotha şi
Schwaryburg-Sonderhausen”
Funcţia la care a renunţat statul ortodox – sau care i-a fost
smulsă – este menţinerea acelui echilibru dinamic, ca o egalitate
aproximativă între ritmurile de creştere a consumului şi de sporire a
productivităţii – adică ceea ce a determinat statele suverane să interzică
în anumite perioade importurile şi exporturile, să închidă graniţele sau să
stimuleze cererea internă keynesiană. Conform verdictului analiştilor
politici latino-americani, datorită “porozităţii” tuturor economiilor zise
naţionale şi efemerităţii, impreciziei şi non-teritorialităţii spaţiului pe
care operează, pieţele financiare globale îşi impun legile asupra planetei.
Statele nu au suficiente resurse sau libertate de mişcare pentru a suporta
presiunea.
Comandantul Marcos al gherilelor unui stat centramerican
statua plastic: “În cabaretul globalizării, statul face striptease, iar la
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sfârşitul reprezentaţiei rămâne în chiloţi: forţa de represiune”. Noii
stăpâni ai lumii nu trebuie să guverneze direct. Ei însărcinează guvernele
naţionale să le administreze afacerile.
Din cauza extinderii legilor comerţului liber, a mişcării
libere a capitalului şi finanţelor, “economia” se sustrage treptat
controlului politic. Prima semnificaţie a termenului “economie” este
“zona non-politicului”. Ceea ce a rămas din politică urmează să fie
coordonat de stat – dar tot ceea ce ţine de viaţa economică rămâne
inaccesibil statului: orice încercare în această direcţie se va ciocni de
riposta promtă şi dură a pieţelor mondiale.
11 Septembrie a adus o nouă schimbare: războiul total împotriva
„terorismului”? şi relansarea competiţiei pentru echilibrul de forţe, acum
mult mai bine conturat şi cu actori mai puţini. Noi subliniem doi actori
de regulă uitaţi de analize: consumatorii din ţările bogate sau sărace şi
tehnocraţii globali.
Acest fenomen este mai vizibil în ţările cu venituri mari pe cap
de locuitor şi economii dezvoltate: Olanda, Danemarca, Suedia, Elveţia,
Marea Britanie, Elveţia. Dar acestea sunt şi ţările care fac eforturi
deosebite pentru ajutorarea ţărilor estice, mai ales pentru dezvoltarea
agroturismului. Veniturile din agroturism nu sunt mari dar permit totuşi
un venit acceptabil şi mai ales ocuparea forţei de muncă în mod
permanent deşi circulaţia turistică este sezonieră (în extrasezon are loc
conservarea, modernizarea, repararea şi apoi deschiderea bazei
materiale). Se pune legitim întrebarea: de ce acest interes şi acest efort,
mai ales din partea unor oameni obişnuiţi cu munca şi cu profitul,
pentru care ajutorul trebuie să îmbrace, în practică, forma sponsorizării
sau filantropiei.
Am insistat asupra acestei viziuni pentru că este esenţială pentru
a înţelege noul conţinut al „destinaţiei turistice” şi implicaţiile practice
pentru noi. De exemplu:
Am ajuns la concluzia că evoluţia demografică a Europei a adus
ambele categorii de ţări în aceiaşi poziţie: scăderea populaţiei pe termen
mediu şi lung şi o presiune crescândă a imigraţiei, mai ales din afara
Europei. Mai mult, o dată început procesul de lărgire al UE, s-a decis şi
modernizarea progresivă a economiilor aderente. Acesta înseamnă
economii performante, similare celor din Europa de vest ceea ce
presupune şi un viitor şomaj asemănător. La care se adaugă, pentru
sectorul agricol – pentru a păstra exemplu – necesitatea reconversiei, sau
mai precis a reorientării profesionale a unei mari părţi din populaţie. În
România aproape 50% din populaţie locuieşte în mediul rural şi în
majoritate are sursele de venit în acel loc. Ori, ca efect al integrării numai
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o mică parte a populaţiei se va ocupa de agricultură, de agricultura
industrializată. Pentru România am putea să luăm în considerare un
procent de 50% - 7-8% = 42-43% din populaţie care va fi afectată de
efectele integrării. Chiar dacă numai jumătate din aceasta va trebui să îşi
găsească o nouă activitate şi ajungem la cifre impresionante, de ordinul
milioanelor de oameni. Normal, acest proces nu este imediat. Se vor
parcurge, similar altor ţări care au aderat la UE etapele migrării, întâi
limitate a forţei de muncă pentru perioade scurte, apoi la emigrare
efectivă, pe măsura ajustărilor economice şi dezvoltării noii configuraţii
economice naţionale. Este sigur însă că nu se poate accepta, din cauza
riscului social folosirea sistemului “ajutoarelor” de şomaj, sociale etc.
Forţa de muncă trebuie ţinută sub presiune, antrenată pentru efort.
Idea adânc înrădăcinată în imaginea românilor că ţara noastră
are o natură care permite turismul ecologic, agricultura ecologică este
falsă. Standardele pentru includerea lor ca “ecologice” sunt ridicate,
necunoscute de marea masă a românilor şi contrazise de realităţi. Gradul
de deteriorare a biosistemelor este mult mai ridicat decât în ţările vestice
unde ample acţiuni de ecologizare au avut loc. Este suficient să amintim
cantitatea mare de gunoaie de pe marginea şoselelor româneşti în
comparaţie cu utilităţile existente în vest sau depoluarea Rinului şi starea
reală a apelor noastre. Iată deci zone largi deschise pentru viitorii şomeri.
Şi situaţia, cu diferenţele corespunzătoare este similară şi pentru celelalte
ţări aderente. De unde se vor finanţa însă aceste activităţi? O primă
sursă sunt fondurile comunitare de preaderare, de aderare, de reconversie
etc. (menite să “plătească pacea socială” şi aderenţa la uniune) la care se
vor adăuga cofinanţările. Apoi, pe măsura conturării noii economii
postintegrare, aceasta va trebui să finanţeze şi ocuparea forţei de muncă
"disponibile relativ" pentru a evita un şomaj peste nivelul general admis
în UE. Agroturismul este una din căi. O altă pârghie o constituie
dezvoltarea birocraţiei, dar a unei birocraţii eficiente, aşa cum există,
funcţionează şi se dezvoltă ea în ţările dezvoltate, asigurând atât locuri de
muncă, şi deci pace socială dar şi potenţarea actului economic şi social,
în final maximizarea profitului şi, concomitent a plăcerii de a trăi a
întregii populaţii.
Putem afirma că integrarea are cauze, moduri de operare şi
finalităţi mai puţin dezbătute până acum. Ele derivă din unitatea intimă a
Europei, a modului european de gândire şi viaţă, din cerinţele sistemului
tehnico-economic şi cultural al societăţii contemporane care acţionează,
după o analiză atentă, unitar. Cercetarea poate fi extinsă şi în alte
domenii, cu rezultate similare; viziuni noi privind postfordismul,
economia contemporană
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Şi iată că Sibiul, după 2007, a trecut în economia postmodernă:
tot mai mulţi localnici iau masa în oraş, ambientul are noi linii, de natură
„construită” şi „întreţinută”, viaţa socială implică comunitatea, oamenii
sunt mai calmi, intraţi într-un ritm normal economiilor postindustriale.
Rămâne însă în tranziţie, ca oraş din România, fără acumulări suficiente
în infrastructură etc. ca cea de transport de exemplu.
Am făcut această introducere, obligatorie pentru mediul
românesc. Imaginea noastră despre turism este cea a turismului de
masă din anii 70, ori între timp, schimbări majore au transformat
esenţial ceea ce numim în mod obişnuit turism.
Turismul este o activitate foarte complexă. Teoria prezintă mai
multe criterii pentru a grupa motivaţiile care mişcă milioane de oameni
să facă turism. Suntem nevoiţi să reamintim că luăm în discuţie numai
populaţia care îşi permite să facă turism, nu şi colectivităţile care sunt
nevoite să se limiteze la călătorii, ale unei minorităţi bogate din rândul
lor.
O primă observaţie este cea legată de turismul de masă.
Turismul de masă clasic este cantonat în capitolul agrement, recreere. El
este destinat mulţimii având ca principală motivaţie ieşirea din
cotidianul domiciliului, căutarea opusului muncii etc. şi a fost folosit şi
ca mijloc de propagandă în perioada războiului rece pentru susţinerea
superiorităţii capitalismului. Un produs tipic al producţiei de masă. Dar,
aşa cum asistăm la demasificarea producţiei tot aşa constatăm
schimbarea radicală a acestui tip de turism. Normal, nimeni nu va
renunţa la societatea de consum, deci nici la vacanţele în străinătate. S-a
schimbat ”procesul de producţie” al turismului de masă şi a apărut un
tip nou caracterizat în principal prin
- un preţ mai ridicat, prin glisarea spre categoriile de confort de
tip “pacific” şi al serviciilor “all inclusiv”
- marea majoritate se îndreaptă spre sejururile la mare, combinate
cu scurte excursii, care reprezintă majoritatea plecărilor, alături de
sejururile (uneori tip circuit) pentru vizitarea destinaţiilor de tip antropic:
capitale, locuri istorice, sport, destinaţii mergând de la atracţia culturală
până la sex. Exemple: Amsterdam, Paris, olimpiade etc.
- o adâncă specializare a produselor turistice după tipul de
“trăire” oferit. Tehnica modernă, mai ales folosirea informaţiei, permite
ca pe aceleaşi capacităţi să se deruleze programe multiple, uneori total
diferite (aventură, turism familial, sport, etc.) prin combinarea diferită a
utilităţilor şi orelor programate, pentru clienţii din acelaşi hotel.
- produse sociale oferite prin diverse sisteme sociale pentru
categoriile mai puţin favorizate: pensionari, şomeri, tineret, etc.
- delimitarea deosebit de discretă – practic imposibil de pus în
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evidenţă, cu excepţia vizitei pe teren – între clientela din statele
dezvoltate şi cea din restul lumii. Concomitent, “fuga” clientelei bogate
spre zone exclusive şi umplerea golului lăsat de turismul de masă:
croaziere, locaţii speciale, intervale temporale rezervate etc.
- o diversificare deosebită a produselor turistice spre zone de
“nişă” pentru grupuri reduse numeric de potenţiali turişti, dar bine
localizaţi şi identificaţi, vacanţa deosebindu-se greu de hobby:
motociclism, biciclete, căţărări, scufundări, pescuit, bricolaje, festivaluri
etc. gama fiind imensă. Normal, aceste “nişe” au valori mici dar intră în
categoria turismului de masă, fiind destinate recreerii, agrementului
Şi nu în ultimul rând modul personalizat de vânzare, pornind de la
“trăirea” aşteptată de viitorul client şi nu de la baza materială aflată în
vânzare. Deşi standardizate prin combinarea diferită a aceloraşi
module, produsele turistice pentru turismul de masă sunt cele mai uşor
vandabile prin Internet, deci impersonal, marfa venind la client, procesul
fiind similar comandării unei pizza prin telefon. Larg posibil pentru
oricine în ţările dezvoltate.
A avut loc o modificare a comportamentului cumpărătorilor,
acum cu mai multă experienţă şi mult mai exigenţi, corespunzător noului
stil de viaţă (familii, cupluri cu un singur părinte, cupluri fără copii cu
două salarii, etc.), a crescut numărul persoanelor de vârsta a treia etc., dar
se constată şi o diminuare a veniturilor ridicate la marea masă a
populaţiei. Astfel încât formele de turism (călătorii sportive, termalismul
şi îngrijirea sănătăţii, turismul cultural, parcurile tematice, croazierele,
pelerinaje religioase) cunosc un ritm rapid de dezvoltare. Un caz
interesant este cel al industriei croazierelor, care numai între 1980 şi
1999 a cunoscut o rată de creştere de 7,9%. Aceasta a schimbat
obiceiurile de vacanţă: hotelul călătoreşte împreună cu turistul concurând
oferta de la ţărm. Implicaţiile ecologice şi economice ale croazierelor
sunt tot mai des dezbătute.
Industria turismului a început să aplice o serie de tehnologii care
o duc la ieşirea din standarde. Sistemul tehnologiei informaţiei şi a
comunicării acoperă domenii diverse: servicii de informaţii şi rezervări,
teleconferinţe, videotext şi prezentări video, videobroşuri, sisteme de
gestiune a afacerilor, sisteme de rezervare pentru transportul aviatic,
transferuri de fonduri, reţele telefonice numerice, imprimante prin satelit
şi sisteme mobile de comunicaţie. Sistemele interconectate de
ordinatoare permit integrarea operaţiilor de recepţie, administraţie,
gestiunea alimentaţiei şi băuturilor, serviciile de agrement etc. până la o
integrare completă, legând prestatorul cu agenţia de voiaj sau chiar direct
cu clientul
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Turismul de masă nu este condiţionat numai de “costul” său în
nivelul de trai, cost în continuă creştere şi bine oblojit social prin
mijloace de intervenţie, dar este supus unui impact notabil dat de
modificările climatice, care impun restricţii dezvoltării de noi destinaţii
de acest tip, pentru o populaţie tot mai ghiftuită, după zeci de ani de
vacanţe mereu mai sofisticate. Zonele calde, mai ales cele din Pacific, pe
malurile căruia trăiesc deja de acum peste 100 de milioane de milionari,
număr mereu în susţinută creştere, au permis construcţii uşoare, relativ
ieftine, deci luxoase. Europa a trebuit să se alinieze. Dar, încălzirea
globală a făcut ca altitudinea minimă care să asigure o perioadă de
exploatare suficientă pentru rentabilitate, pentru sporturi de iarnă să urce
peste 1800 m. Capitalurile au început să fugă din Europa spre Apelaşi
sau ţările nordice. Mai mult, intrarea în circuit a unor noi destinaţii poate
fi surprinzătoare: Finlanda închiriază pentru pescuit râuri întregi la tarife
forfetare. Iar la Lapland în Suedia (şi la Bâlea!) au apărut hoteluri din
gheaţă! Sunt exemple, dar adunate devin cantitate. Bineînţeles, decizia
privind investiţiile în turism şi tipul lor rămâne legată de balanţa de plăţi.
În consideraţiile făcute până acum privind turismul de masă a
trebuit să ne situăm aproape simultan şi pe locul turistului şi pe cel al
prestatorului şi pe cel al decidentului de politică turistică, fie el emiţător
sau primitor, dar şi pe cel al capitalistului investitor. Iar interesele lor
sunt diferite, mereu concurente şi în dispută. Consemnăm încă o dată
atenţia ce trebuie acordată oricărei analize, oricărei decizii. Este mai
ieftin să simulezi decât să torni betonul. Ultimul nu se mai recuperează!
Mai ales că prin demasificarea turismului de masă nu se mai poate lucra
“vagonabil”: trebuie să satisfacem cererile speciale din fiecare
“compartiment” sau chiar ale fiecărui “pasager”, să livrăm cantitatea
periodică de “fericire” muncitorului cu guler alb sau albastru, care a
prestat corect munca înalt productivă, cerută de sistem. În plus, turistul
de masă trebuie să aibă sentimentul că, pe perioada vacanţei trăieşte aşa
cum vede la televizor.
Bibliografie selectivă
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Journal of retailing and consumer services
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Journal of Hospitality and Leisure marketing
Journal of Quality of Life Research in Leisure and Tourism
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2.

Conceptul de “destinaţie turistică”

Obiective:
Însuşirea deosebirii între amenajarea turistică teritorială şi noua
„destinaţie turistică”
Care este înţelesul noţiunii de destinaţie turistică
Cum afectează comunitatea locală
Cum afectează turistul
Cum afectează intermediarii
Însuşirea terminologiei specifice
Rezumat:
Termenul de „destinaţie turistică” s-a modificat faţă de amenajarea
teritorială turistică, deplasând efortul de la conţinutul cantitativ bazal spre
cel calitativ, afectând în ţările dezvoltate atât zona primitoare, cât şi
turiştii şi intermediarii conducând la o comuniune de spirit a tuturor. O
serie întreagă de termeni au fost introduşi pentru a facilita operarea cu
noile sisteme create de turismul postmodernist.
Cuvinte cheie:
Destinaţie turistică, planificare turistică teritorială, comunitate
receptoare, turist, trăiri / experiences, DMO
„Destinaţia turistică” este un concept de sinteză care, în
accepţiunea contemporană apărută în ultimele două decenii transcende
înţelesului strict, clasic al noţiunii de turism. Până în deceniul opt
„destinaţia turistică” a avut un conţinut clasic, corespunzător etapei
turismului de masă, corespunzător producţiei de masă, inclusiv în sfera
serviciilor ( acest enunţ pare în disonanţă cu teoria „marfarizării”, numai
aparent: aşa cum vom arăta mai jos).
În accepţiunea clasică prin „destinaţie turistica” se poate
înţelege o tara, o regiune din cadrul unei tari, un oraş, un sat sau o
staţiune. Noţiunea a fost predată mai ales în cadrul cursului “Amenajarea
turistică a teritoriului” teoretizând principiile constituirii şi organizării
unui spaţiu pentru turism. Viziunea cantitativă, caracteristică perioadelor
de acumulare este evidentă. Câteva din tipurile principale de destinaţii
turistice în înţeles clasic:
- destinaţii clasice. Acestea sunt in general oraşe care dispun de un bogat
patrimoniu arhitectural, cultural si istoric, foarte potrivite pentru
petrecerea unei vacante sau pentru o vizita de durata mai lunga, multe din
staţiunile montane sau de litoral
- destinaţii naturale. Aici turiştii vin pentru a admira peisajele sau pentru
a lua contact cu bogăţiile naturale ale regiunii (flora, fauna)
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- destinaţii pentru turismul de afaceri.
- destinaţii pentru şederi scurte. Aceste sunt in general oraşe mai mici in
care exista obiective de patrimoniu (unele chiar celebre) care le fac
atrăgătoare
Unii autori disting trei categorii de elemente ale unei destinaţii:
- elementele constitutive de baza, numite si “inima” sau “miezul”
destinaţiei: localizarea geografica, climatul, condiţiile naturale de la fata
locului, siturile istorice si arhitectonice;
- elementele periferice naturale (împrejurimile destinaţiei, populaţia
locala, ambianta generala de la destinaţie);
- elementele periferice create (facilităţile de divertisment, facilităţile de
cazare si alimentaţie, serviciile comerciale, infrastructura de transport).
Alţi autori împart componentele unei destinaţii în patru
categorii, şi anume:
- punctele de atracţie de la destinaţie,
- facilităţile si serviciile de la destinaţie,
- căile de acces către destinaţie şi imaginea destinaţiei.
Fiecare dintre aceste categorii cuprinde la rândul sau mai multe
subcategorii
Elementele analizate sunt de regulă:
- reglementările guvernamentale
- patrimoniul natural: peisaje naturale, râuri, lacuri, mare, plaja, parcuri si
rezervaţii naturale, climatul, in general toate caracteristicile fizicogeografice ale destinaţiei si resursele sale naturale
- patrimoniul arhitectonic, atât cel istoric cat si cel modern;
- patrimoniul cultural: teatru, muzica, folclor, muzee etc.
- patrimoniul industrial: fabrici şi elemente de arhitectură industrială
interesante pentru vizitatori
- atracţiile sociale: felul de viaţă al populaţiei locale, limba, cultura,
oportunităţi de contacte sociale etc.;
- atracţii sportive: stadioane, patinoare, pârtii de schi etc.
- infrastructura: şosele, cai ferate, poduri, aeroporturi, porturi etc.
- echipamentele de transport pentru acces
- spatiile de cazare: hoteluri, moteluri, vile, apartamente, case particulare,
case de vacanta, ferme etc.;
- servicii de alimentaţie: restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri,
cofetarii etc.;
- transportul la destinaţie: autobuze, tramvaie, troleibuze, taxiuri, rent a
car, biciclete, teleferic, telescaun etc.;
- centre comerciale si agenţii de turism;
- alte servicii: frizerie/coafura, informaţii, politie, pompieri etc.
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Numai am reamintit pe scurt teoria clasică, pe care o puteţi
revedea în manualele din perioada de licenţă.
Din deceniul nouă însă, operatorii de turism s-au confruntat cu
colapsul spaţial: lumea devenise „strâmtă”, turiştii fuseseră peste tot,
trebuia cu orice preţ găsită o motivaţie nouă pentru prea răsfăţaţii turişti
vestici: deci un nou loc pentru a petrece o nouă vacanţă. Dar astfel de
locuri au dispărut brusc. Mai mult, turiştii aflaţi acum la a doua şi a
treia generaţie de practicare a turismului ca element al standardului
de viaţă s-au schimbat major: dispuneau de informaţie mult mai
diversă şi abundentă, uşor accesibilă, nivelul cultural mult mai ridicat şi
posibilităţi materiale mai ridicate ca urmare a scăderii accelerate a
preţului voiajelor forfetare.
Economic s-a ajuns la situaţia în care elasticitatea marginală a
produsului turistic s-a rigidizat, aşa cum s-a întâmplat pe rând cu
produsele alimentare sau cele industriale: era o limită fizică a
consumului. Pentru ultimele ieşirea a fost pentru o bună perioadă
dezvoltarea serviciilor pentru care capacitatea de consum era mult mai
ridicată. Printre acestea şi turismul (de masă la acea dată). Iată însă că
structura fiinţei umane a descoperit o nouă limită, aplicabilă serviciilor
turistice: plictiseala. Căderea sistemului sovietic părea că va relansa
economia turismului clasic, dar întâi în mediile de cercetare pentru
turism, apoi în cele academice şi ale economiei reale s-a căutat o soluţie
pe termen lung. Soluţia trebuia să fie unitară, aplicabilă în întreaga
economie, ajungându-se la teoria trăirilor (experiences economy). Strict
pentru turism amintim câteva repere menţionate şi de Steven Pike
1990 Institutul de geografie al Universităţii din Groningen au
organizat un workshop având această temă
1993 Asociaţia Internaţională a Experţilor Ştiinţifici din Turism
(AIEST) organizează conferinţa cu tema „competitivitatea pe termen
lung a destinaţiilor turistice”
1996 Fundaţia Cavanilles pentru Studii Avansate în Turism a
organizat al doilea forum internaţional pentru turism cu tema „viitorul
destinaţiilor turistice tradiţionale”
1998 AIEST la al 48 Congres are ca temă „Marketingul destinaţiilor
– scopuri şi limite”
1999 TTRA Europa are ca temă a conferinţei anuale „Marketingul
destinaţiilor turistice-câştigul prin prisma competitivităţii”
1999 Centro Internazionale di Studi Economica Turistica (CISET)
are ca tema a conferinţei anuale managementul si marketingul destinaţiei
turistice
2004 – Conferinţa ATLAS are ca temă „Reţele şi parteneriat în
dezvoltarea şi managementul destinaţiei turistice”
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2005 - Conferinţa ATLAS „Destinaţii revizitate – perspective în
dezvoltarea şi managementul ariilor turistice
Subliniem data recentă a acestor cercetări şi aplicarea practica a
rezultatelor, şi nu ca o scuză faptul ca românii erau ocupaţi în acea
perioadă cu tranziţia.
Evoluţia tehnicilor de organizare a "destinaţiilor turistice"
consecinţă a turismului global8
Turismul, turismul de masă nu este pentru cei săraci. Pentru cei
"bogaţi", care au în "contractul social" inclusă vacanţa, după 10-15 ani de
concedii la mare, de exemplu diferenţa de preţ pe destinaţii similare ca
ofertă şi distanţă este nesemnificativă, în plus s-au săturat de aceleaşi
destinaţii pe care le-a vizitat de atâtea ori. Acest turist vrea alt criteriu de
alegere. La fel se petrec lucrurile şi în cazul celorlalte destinaţii turistice.
Mai mult, trebuie să luăm în considerare şi volumul de muncă sensibil
mai mare necesar unui confort mediu sporit, în ţările bogate: distanţe
mari parcurse zilnic cu maşina, învăţarea folosirii utilajelor casnice,
stresul inerent mijloacelor de informare şi distracţie şi nu în ultimul rând
lipsa timpului liber, a timpului pentru sine. Chiar vacanţa, prin noile
tehnologii devine mai stresantă: proceduri mai complicate - dar mult mai
comode - privind alegerea şi înscrierea într-un voiaj, călătoria mult mai
“codificată”, volumul informaţiilor (şi al regulilor) mult mai mare etc.
O primă reacţie vine din partea clientelei, care după un an de
muncă este convinsă că: "merit o vacanţă bună, mi-o datorez !".
Consecinţa este că turistul o dată ajuns la destinaţie îşi pune întrebarea:
"de ce sunt eu aici?". Timpul vacanţelor clasice, când ne urcam în
autocar ca să vedem noi destinaţii sau ne "înfundam" într-o staţiune
pentru odihnă a trecut. Turiştii - cei din categoria turismului de masă
pentru “bogaţi” - au văzut deja totul. Muncesc greu (şi în timpul
vacanţei, ca şi clienţi - motoare ale economiei de weekend care creează
zile libere - “duminici”- personalului, marţea şi miercurea !) şi au devenit
mai pretenţioşi, întrucât oferta a devenit mai sofisticată. Cu atât mai dură
este situaţia în cazul turismului de afaceri unde clienţii chiar au fost peste
tot, au alergie la muzee sau peisaje sau alte ingrediente clasice. Mai mult,
nu sunt dispuşi să-şi mai schimbe încă o dată ritmul circadian faţă de cel
intens, curent: nu vor accepta 2- 4 ore în autocar ca să ajungă de la
Bucureşti pe litoral sau pe Valea Prahovei; aceasta echivalează - şi ei o şi
conştientizează - cu o diferenţă de fus orar de câteva ore. Ori ei sunt în
vacanţă, nu în voiajele de lucru zilnice.
8

Vezi şi Rafailova G. – Sustainable development of a tourist destination through
contribution to the integration into international organizations and to global
values – Conferinţa ATLAS -Visions of sustenability–Estoril 2003
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În concluzie, toată teoria organizării vacanţei s-a năruit. Nu că sar fi schimbat ceva în tehnologie. Dimpotrivă, aceasta a devenit mai
precisă şi mai analitică, mai ales sub presiunea sistemelor informatice. A
apărut teoria şi practica destinaţiilor turistice: cum să construieşti a
destinaţie? Şi nu este lucru simplu pentru că turistul modern vrea să
aibă experienţe, trăiri nu să fie un obiect al unui tur turistic, o sursă de
încasări. Vrea să participe, să trăiască altfel decât este condamnat de
rutina zilnică. Globalismul a transformat nu numai lumea într-un spaţiu
limitat, chiar închis, dar şi viaţa, trăirea o reduce la şabloane. Succesul în
turism depinde de contraofertă, de şansa evadării măcar temporare.
Gunn defineşte9 “destinaţia turistică din punct de vedere spaţial
ca o arie geografică care conţine o masă critică a dezvoltării care
satisface obiectivele turistului. Elementele principale din perspectiva
destinaţiei turistice sunt resursele naturale, transportul accesibil,
serviciile atractive, promovarea şi informarea.” Dar pentru a avea o
destinaţie turistică reală, stabilă şi cu şanse de durată trebuie să
adăugăm elementul cel mai important: oamenii care o locuiesc, cei care
sunt în stare să presteze servicii de calitate şi care îşi pot modela viaţa
astfel încât “trăirile” să fie posibile la cote înalte.10 Ei transformă
singurătatea cotidiană în participare, aşa cum o doresc şi ei la rândul lor
în vacanţă; nevoia de a socializa este dureroasă pentru cei condamnaţi la
rutina zilei de sistemele economice performante.
O destinaţie turistică presupune o multitudine de elemente,
practic întreg ansamblul natural, construit şi uman al ei. "Destinaţiile
artificiale" de genul cluburilor de vacanţă, al croazierelor încep să fie mai
puţin gustate. Clienţii care îşi permit să facă turism se întorc spre
autentic. Efortul trebuie să fie al întregii comunităţi: nu numai
personalul din sectorul turistic contribuie la succes ci toată suflarea.
Pentru aceasta trebuie să-şi găsească o identitate, să realizeze un flux de
sinergie spre satisfacerea cerinţelor turistice, să integreze turistul în viaţa
"destinaţiei" să-l facă să uite de rutină, să-i încarce bateriile. Chiar dacă
destinaţia este la 65 de mile11 de reşedinţa turistului! Cu atât mai spinos
este drumul construirii destinaţiei turistice pentru zona de business unde

9

Gunn, C. A. (1994). Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases, 3rd ed,
Taylor and Francis, New York.
10
Vezi şi Francisco M.D. Serra -MODISTUR-A System Dynamics Model of the
Tourism System Contributions of the System Dynamics Methodology to a Holistic
Approach to Tourism – an Application to the Algarve – ATLAS conference
Estoril 2003
11
distanţa medie a unei călătorii
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"destinaţia" se adaugă la multitudinea de forme de "incentive" şi o
infrastructură cu utilităţi speciale. V. anexa 14
Conceptul de „destinaţie turistică” trece dincolo de categoriile
cu care operăm obişnuit în practica turismului şi poate fi definit mai
repede ca o filozofie a turismului, dar o filozofie tripartită:
-a turistului ca subiect,
-a localnicului ca beneficiar şi
- a intermediarului ca profitor;
dar o filozofie unică, aceiaşi pentru toţi trei deşi au fost speraţi
iremediabil în turismul clasic nu numai prin scopurile urmărite.
Evoluţia turistului: turistul contemporan, cel din ţările
dezvoltate care „produc” majoritatea turiştilor este calitativ diferit de
turistul perioadei turismului de masă. Legat de Internet, este nu numai
bine informat dar mult mai greu de satisfăcut din cauza volumului mare
de consum virtual. Nivelul de cultură este mult mai ridicat. În ţările
dezvoltate acum nu se mai vorbeşte de analfabetism ci se socotesc
numărul de locuitori cu titlul de doctori (Atenţie, în deceniul viitor,
alfabetizarea s-ar putea să fie total diferită decât ceea ce înţelegem acum
prin saltul tehnologiilor comunicaţionale!). Beneficiind de peste 3
decenii de bunăstare, acest turist nu mai concepe viaţa fără turism,
respectiv fără leisure. Şi obiceiurile de consum s-au schimbat. Dar mai
ales societatea s-a însingurat, familia este înlocuită tot mai insistent cu
coabitarea, regulile sunt rezultatul convenţiilor nu al tradiţiei etc.
Ajuns în postura de consumator şi interesând numai din acest
punct de vedere, locuitorul ţărilor dezvoltate este format ca performer
atât ca lucrător dar mai ales pentru consum. Numărul bolilor psihice a
crescut atât de mult încât sistemul medical clasic nu mai face faţă. Astfel
încât tratamentul a fost deplasat spre zona socialului, al interacţiunii
sociale sub imperiul nevoii păstrării „păcii sub măslini”. Structurile din
interiorul statului au găsit ca ieşire involvement-ul, implicarea,
participarea, trăirea. Ca să fie profitabilă (sistemul nu poate pierde sensul
său de a fi fără să se prăbuşească) s-a preferat forma socială, pentru a
avea masa critică. Atenţie însă în practică nivelul tehnologic este atât de
performant că fără o analiză de specialitate nu realizezi că oferta este
peste nivelul minim de profitabilitate întrucât aparent fiecare turist este
un individual (chiar fiind în grup, are specificul său de program) sau îşi
construieşte sau / şi consumă singur vacanţa uitând că informaţiile pe
care le foloseşte sunt de tip industrial.
Astăzi există peste 80 de milioane de milionari la care putem
adăuga un număr impresionant de tehnocraţi. Astfel încât pentru
locuitorii acestei lumi, adică lumea cosmopolită, extrateritorială a
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oamenilor de afaceri, de cultură sau a universitarilor cu deschidere
globală, graniţele statelor se năruiesc, subminate de bunurile, capitalul şi
finanţele planetei. Ei călătoresc unde voiesc, se distrează în voiaj mai
ales dacă zboară la clasa întâi sau cu aparatele personale, sunt invitaţi şi
momiţi să călătorească. Văzută ca metaforă a noii stratificări, ea
dezvăluie faptul că “accesul la mobilitate globală” a fost ridicat la rangul
de prim şi cel mai însemnat factor stratificator. Pentru lumea celor mobili
pe glob, spaţiul şi-a pierdut capacitatea de constrângere şi poate fi
traversat cu uşurinţă, atât în accepţiunea sa “reală” cât şi în cea
“virtuală”. Micşorarea spaţiului aboleşte fluxul timpului. Locuitorii
acestei lumi trăiesc într-un viitor continuu, într-o succesiune de episoade
izolate cu grijă de trecut dar şi de viitor.
În această vară, am cunoscut două femei între două vârste
angajate ale unei firme comerciale internaţionale, care vorbeau cinci
limbi şi aveau trei apartamente în trei ţări… Se mişcă permanent, tipul de
cultură la care participă nu este cultura unui anumit loc: este cultura
timpului, a prezentului absolut. Călătoresc regulat de la Singapore la
Hong Kong, Londra, Stockholm, Tokio, Praga şi aşa mai departe. Stau
totdeauna la hotel Marriott. Ştiu sigur unde este întrerupătorul… Nici
universităţile străine nu le sunt străine. După un curs, li se pune aceiaşi
întrebare, fie că sunt în Singapore, Tokio, Paris ori Manchester.
Aceasta este lumea nouă a tehnocraţiei, cu straturile ei. Ei află
primii ce va fi, unde se va mişca lumea, ce trebuie făcut înainte ca ceilalţi
nici măcar să bănuiască. Îi întâlneşti în toate superhotelurile din lume, pe
vasele de croazieră de superlux, în restaurantele exclusiviste, în locurile
de sport închise mulţimii. Preţurile imense îi apără de intruşi. Dacă nu, se
ascund în spatele cluburilor sau al butonului “members only” pe reţeaua
Internet. Nu-i întâlneşti în locurile cunoscute de vacanţă. Ei nu au
vacanţă, munca lor este vacanţă. Pentru ei sunt destinaţii speciale. Se
întâlnesc unii cu alţii, se petrec parcă recunoscându-se după un fel de
miros, se salută cu o politeţe specială şi trec mai departe. Nu
“socializează”12, ci comunică pentru afacerea lor.
N-am întâlnit români în astfel de locuri. Probabil au fost prea
ocupaţi cu tranziţia.
Pentru aceşti turişti era nevoie de o altfel de destinaţie turistică,
pe un alt standard calitativ adaptat problemelor economiei
postindustriale.
Mai mult, turistul contemporan nu mai cunoaşte restricţiile
privind călătoria: controale de frontieră, vamă, schimb valutar etc. E

12

v. verbul englez to socialise
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obişnuit „să-şi ia bicicleta să tragă o tură până la Florenţa în weekendul
prelungit pe care îl are, ca şi când s-ar duce la supermarket”
Evoluţia populaţiei locale: populaţia locală a fost considerată
în teoria destinaţiei turistice clasice mai ales sub aspectul patrimoniul
cultural local, a manifestărilor culturale sau sportive. Între turist şi
localnic diferenţa era clară, nici un punct de „trăire” de implicare
(exceptând cazuri singulare, neimportante în industria turistică).
Localnicul era un actor, fie ca lucrător, fie ca artist, sportiv etc. iar
turistul un spectator.
Dar majoritatea circulaţiei turistice internaţionale este INTRE
ţările dezvoltate. Restul, spre lumea nedezvoltată e mai ales exotism,
consumată cu relativă frică implicând ieşirea din mediul obişnuit, frică
accentuată după 11 septembrie. Mai mult 80% din circulaţia turistică este
în interiorul ţării, „DOMESTC”, deci turistul e în contact cu alţii
asemenea lui.
Populaţia locală are nevoie şi ea de „tratarea” aceloraşi suferinţe
ca şi turistul. Aşa că trece din stadiul de performer în cel de participant
(teatrul clasic presupunea spectatorul în sală, privitor, teatrul modern are
nevoie de un spectator participativ şi drept consecinţă şi de un actor
creativ, capabil să iasă din convenţia strictă a piesei, ajungându-se la
formele diverse de happening), pe lângă funcţia de prestator devine şi
turist, simbioza localnic – turist conducând la trăire, experiency. Ori
aceasta schimbă total rolul localnicului, fie el personal de deservire sau
simplu locuitor. Mai mult, turistul devine minoritar, dar perfect inclus,
acceptat în spectacolul local. E suficient să amintim spectacolele de
stradă din Sibiu.
Este evidentă poziţia de inferioritate a ţărilor nedezvoltate din
cauza dificultăţilor generate de lipsa acumulărilor (infrastructura
insuficientă, mediu de afaceri dificil, etc), de veniturile mici şi standardul
de viaţă scăzut. Exemplificăm cu atitudinea generală a populaţiei. Şi la
Sibiu, în ianuarie 2007 locuitorii erau preocupaţi, priveau în pământ,
îngânduraţi, grăbiţi fără să-i vadă pe ceilalţi. O astfel de atmosferă nu e
de natură să conducă la trăiri. Turistul are nevoie de un mediu primitor,
relaxant, de oameni calmi, zâmbitori, deschişi… Ori această dimensiune
lipsea din teoria clasică iar pentru destinaţiile „exterioare” devine una
de excludere. Şi vom continua exemplificarea în capitolele dedicate.
Normal, elementele clasice sunt obligatorii, dar trebuie să se
treacă dincolo de ele la noul spaţiu, la noua „viaţă” ce poate fi
experimentată şi de localnici şi de oaspeţi. Dar ca localnicii să poată
„participa” trebuie să aibă şi libertatea materială dar şi obişnuinţa noului
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stil de viaţă. Şi nu ca excepţii (personal de diverse tipuri) ci ca masă a
populaţiei.
Intermediarul: Turismul stă sub semnul intermediarului, chiar
dacă acum el are forma unui site sau pachet de informaţii de o anumită
formă. Intermediarul este cel care aduce dimensiunea economică,
generează producerea profitului atât de către vânzători (inclusiv
intermediarul) cât şi de prestatori. Confruntat cu colapsarea spaţiului şi
„penuria” de oferte în turismul clasic a trebuit să găsească ieşirea şi a
apelat la arsenalul tehnologic contemporan: IT, noile mijloace de
comunicare personalizată şi psihologizantă, parteneriatul public privat
care să-i asigure necesarul de capital sunk13. Mai mult, a implicat statul
ca să-i asigure capitalul iniţial. Mai ales ca „plată” pentru serviciul social
pe care îl face: turismul e un element vital al standardului de viaţă în
ţările dezvoltate, elementul cel mai palpabil privind menţinerea „păcii
sub măslini”. Astfel încât intermediarul a devenit o structură specializată
strâns legată de interesul menţinerii ratei / masa profitului şi „sănătatea”
populaţiei.
Dacă în turismul clasic intermediarul a fost touroperatorul sau
agenţia revânzătoare, în economia postmodernă gama intermediarilor
creşte, ajungând ca o întreagă filozofie şi teorie să se dedice noului
fenomen. Azi considerăm aproape banale noţiuni precum team building,
corporate incentive etc. Ori toate aceste sunt de fapt tranzitarea
turismului de la leisure spre timpul muncii (sau invers!). Mai mult,
întreaga filozofie a dimensiunii „corporate”, a corporatismului, a
„obligaţiei” corporaţiei de succes de a returna o parte din profit (imoral
de mare, v. profitul din România al OMV, Societe Generale etc. etc.)
către colectivitate. Ori investiţia în patrimoniul destinaţiei turistice se
dovedeşte deosebit de rentabilă, în final ea conducând la recuperarea ei
rapidă prin intermediul turiştilor şi localnicilor destinaţiei.
Trebuie aminti şi o categorie specială de „intermediari”: turiştii
şi localnicii însăşi folosind tehnologiile High tech (IT). Exact ca în
magazinul cu autoservire, unde cumpărătorul face treaba vânzătorului
disponibilizat pentru a mări profitul vânzătorului tot aşa turistul care îşi
construieşte singur vacanţa folosind resursele reţelelor IT sau localnicii
care uploadea-ză informaţii pentru imaginea destinaţiei turistice (chiar în
calitate de vânzători) face munca intermediarului lăsând profitul aferent
muncii lui destinaţiei turistice.
13

Capital care se investeşte iniţial, fiind obligatori pentru realizarea afacerii şi nu
mai e de regulă recuperat. E o parte din contribuţia economiei concurenţiale la
finanţarea externalităţilor.
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Saltul managerial stă în împletirea structurilor asociative, a
celor ale comunităţii locale, celor academice etc. şi mai ales a statului
(reprezentat la nivelul aferent destinaţiei în cauză) nu numai în
furnizarea de fonduri, informaţii etc. dar chiar ca prestatori direcţi. Aici
este evidentă aplicarea noilor principii „parteneriat public privat” şi
sistemelor aferente pentru a obţine masa critică necesară funcţionării
destinaţiei turistice. Au apărut chiar structuri dedicate precum DMC sau
DMS.
Destinaţia turistică este o stare de comuniune:
Situaţia este comparabilă cu cea a războinicului modern: nici
războaiele locale, nici cele de nişă, nici cel global nu se pot face cu pietre
şi bâte. Nivelul civilizaţiei contemporane exclude această variantă şi
implică armament supersofisticat, soldaţi profesionişti şi o logistică
elaborată. Oglinda stării acesteia de război îi găsim echivalentul în
destinaţia turistică.
Dar, acum deja e depăşită…
Destinaţia turistică este caracteristică mai ales turismului de
masă, considerat ca turismul care are nu număr mare de participanţi,
respectiv majoritatea sau o bună parte din populaţia unei zone emitente.
Dar dacă la început turismul de masă era caracterizat de grupuri mari de
turişti care se deplasau cu avioane charter, autocare, vagoane speciale
etc. şi ocupau hoteluri întregi, schimbările profunde în facilităţi au
condus la schimbări majore ale fluxurilor turistice (allotmenturi pe
avioane de linie sau low costs, autoturisme sau mijloace de transport în
comun (trenurile IC sau TGV), capacitatea de cazare a unui hotel
„împărţită pe motivaţia clienţilor etc. ). Se ajunge la acelaşi criteriu,
respectiv numărul (ponderea) mare a turiştilor „individuali” sau care
călătoresc „individualizat”.
A apărut Noţiunea de nişă: simplu, nişa poate fi definită ca
locul pe unde trece toată lumea dar nimeni nu taxează. Ea apărut din
disperarea găsirii de noi destinaţii în deceniul opt. Dar şi ca o adaptare la
nevoia ajustării costurilor la puterea comunităţilor mai mici. Cum cererea
nu are limite privind diversitatea oferta trebuia să se adapteze: astfel
încât, comunităţi mici, destinaţii clasice de putere redusă să poată atinge
masa critică aferentă destinaţiei turistice. Aşa cum vom vedea, Sibiel este
o destinaţie turistică, dar Răşinari nu. Nişa este cea care a relansat
intermediarul de talie medie sau mică asigurând şi diversitatea dar şi
cantitativ oferta de destinaţii turistice. Numeroasele destinaţii de nişă
ating volumul destinaţiilor mari dar asigură mai ales o multitudine de
opţiuni care să poată rezona cu varietatea cererii.
Din păcate, din cercetările făcute până acum, acest capitol al
turismului contemporan şi de imediată actualitate lipseşte în România.
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Chiar recenta încercare - cea a proiectului Dracula - întâmpină dificultăţi
din cauza reticenţei populaţiei şi a multor cercuri din turism datorată în
esenţă incompatibilităţii elementelor mitului mediatic şi a ego-ului
românesc care nu se identifică cu ele. Dracula Park se vrea un parc de
distraţii (pentru a satisface egoul local) dar mitul hollywoodian face parte
din categoria horror, care n-a fost cunoscută ca fenomen extins la români.
Pe de altă parte, factorii de decizie în turismul românesc, decizie politică
sau profesională, cu rare excepţii nici nu au auzit de aceste tendinţe noi.
Din 1992, construcţia de hoteluri mici, de un confort poate bun, dar
“ilustre hoteluri necunoscute” în lumea turismului transnaţional sunt
numai fonduri blocate. În Bucureşti, de exemplu este nevoie de încă
câteva hoteluri de 4-5* de mare capacitate (cel mai mare hotel în
funcţiune până în vara anului 2007 era Grand Hotel Marriott cu 402 de
camere, considerat de talie cel mult medie în hotelăria internaţională) şi
de hoteluri ieftine, dar de mare capacitate.
Este evident că de la "destinaţie" trebuie pornită construcţia
turismului românesc. Deocamdată, din perspectiva turismului global, a
destinaţiilor turistice, turismul românesc nu există. Tocmai datorită
importanţei acestui concept trebuie să insistăm. Destinaţia se
construieşte atât pentru turişti cât şi pentru localnici. Este diferită de
altele, dar are nivelul de confort şi organizare similar altor destinaţii,
astfel încât şi localnicul dar şi turistul să se simtă acasă, prin utilităţile pe
care le regăsesc natural amândoi.
Teoria academică a statuat, iar practica a aplicat conceptul de
“community leisure and recreation”, deci agrementul şi distracţia
comunitară.14 De regulă se începe prin modelarea uzanţelor comunităţii
privind serviciile publice, definirea caracteristicilor serviciilor de leisure
şi recreation acceptate de comunitate, costurile realizării noii viziuni,
apoi se analizează pe rând arta şi sportul comunităţii, dar din perspectiva
democratizării lor, a politicilor şi mijloacelor care pot susţine o astfel de
organizare. Se introduce apoi elementul turism atât ca avantaj al
comunităţii dar mai ales ca sistem de control şi ca modalitate de asimilare
şi convieţuire. Toate integrate într-un plan de dezvoltare, dar mai ales de
susţinere a sistemelor infrastructurii, vieţii economice, politice, sociale,
leisure and recreation care să dea un fel de viaţă, diferită de alte locuri,
dar la acelaşi standard (sau apropiat).

14

vezi sensul termenilor, dar şi Haywood L., Community Leisure and Recreation
– Theory and practice, 1995 Butterworth Heinemann, sau Heath E., Wall G.,
Marketing Tourism Destinations – a strategic planning aproach, 1992, John
Willey & Sons
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Din păcate, la noi, practica ne arată că astfel de preocupări sunt
quasi inexistente. Nu ajunge zugrăvirea faţadelor şi placarea vitrinelor.
Transformarea se face de oamenii comunităţii, în întregul vieţii lor. Până
acum câţiva ani, la Stockholm, Copenhaga, Amsterdam sau Petersburg
ghizii îşi începeau, de regulă prezentarea cu “vă aflaţi în Veneţia
Nordului…”. Azi, tocmai locuitorii majorităţii acestor oraşe sunt cei care
umplu sălile de spectacole, străzile, spaţiile pentru sport, cafenelele,
berăriile etc. iar turiştii străini, minoritari şi “vizibili”, dar bineveniţi se
amestecă, îi însoţesc natural fără să se gândească la “Veneţia nordului”,
bucurându-se că sunt în oraşul respectiv. Ori, unde este centrul în
Bucureşti? Downtown-ul ?
Natura sălbatică, virgină nu mai este o destinaţie sigură; cel
mult o curiozitate, pentru aventură. Orice dezastru poate compromite un
sezon sau definitiv o astfel de destinaţie. Natura “construită”, fie într-un
oraş, fie pe o plaje, fie în munţi etc. poate asigura stabilitate, locuitorii ei
o vor readuce la viaţă în pofida oricăror calamităţi ce o pot lovi. Florida,
cu numeroasele ei uragane sau tornade este organizată după ceea ce
putem numi “stil american”: depozite organizate în prealabil, utilaje
special pregătite pentru astfel de situaţii, un sistem de urmărire al
dezastrului până la toleranţe de numai câţiva metri, un sistem de asigurări
adaptat circumstanţelor, populaţie special antrenată etc. ţin practic
deschisă coasta tot anul, fără să se întrerupă activitatea turistică. Europa
de vest, cu vaste arii construite este iarăşi capabilă să treacă rapid peste
intemperiile naturii: inundaţiile Elbei la Dresda au fost rapid
contracarate, şi pe termen lung. Mai mult, la Portoroz, în Slovenia, de
exemplu plaja cu nisip are câteva sute de mp. Dar pe cine interesează? În
jurul unui hotel de 5*, cu cazino, săli de spectacole, de sport, discoteci
etc. cu piscină închisă, olimpică, cu apă de mare încălzită, duşuri
subacvatice, saună etc, piscină deschisă, bazine pentru copii, spaţii pentru
belvedere asupra golfului şi mării, baruri cu serviciu în exterior etc.
(toate “gratuit”, în preţul camerei) plus bază de tratamente cosmetice, săli
de fitness, masaj, cure de regenerare şi înfrumuseţare etc. gravitează 4-5
hoteluri de 2-3* care au acces gratuit la utilităţile hotelului mare. Totul în
ambianţa generală a Adriaticii şi proximitatea oraşelor medievale. Astfel
“managerul Dumnezeu”15, care poate distruge printr-o vreme proastă o
lună de sezon din cele puţine pe litoralul românesc este aici îmblânzit
prin sacrificiul muncii bine gândite. Sau exemplu american: Las Vegas!

15

expresie introdusă de prof. dr. Dan Popescu în intervenţia pe marginea unei
lucrări de doctorat susţinută la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 2003
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Pentru a încheia, iată câteva definiţii:
Destinaţie: 1) Întrebuinţare dinainte stabilită (a unui lucru sau a unei
persoane). 2) loc către care se îndreaptă cineva sau unde se trimite ceva.
[art. destinaţia; g.-d. destinaţiei; sil. -ti-e] <fr. destination, lat. destinatio,
destinationis
destination (dµs”t…-n³“sh…n) n. 1. The place to which one is going or
directed. 2. The ultimate purpose for which something is created or
intended. 3. Archaic. An act of appointing or setting aside for a specific
purpose.
TDA Tourist destination area. An area that is substantial receiver of
incoming tourism from abroad, as distinct from a tourism/generating
area, from where a large number of tourists emanate.
Destination Official IATA definition is the ultimate stopping place
according to the contract of carriage. This is significantly different from
the general use of the term in the travel industry.
DMS Destination management system; an accessible computerised
database containing comprehensive information about a diverse range of
tourism-related services offered in a distinct geographical area. This may
be for a whole country v. Accesibil implică că, prin definiţie DMS a fost
desemnată să distribuie informaţia atât către public cât şi către industria
călătoriilor. De multe ori noţiunea este folosită pentru sistemul care nu
face vânzări (non booking system). DMS poate avea prin construcţiei
capabilităţi de rezervare numite CRIS (Central Reservation and
Information System). Întreaga pletoră de companii care au desemnat
DMS a rezultat ca o încercare de diferenţiere a sistemelor proprii: de
exemplu se face referire la DDS, o bază de date a sistemului etc.
Destination survey. A survey aimed at establishing the volume, value
and characteristics of passenger traffic to particular destination within a
country. Often this consists of two part: an accommodation survey and
visitors survey. Only when a system of recording is in operation at all
hotels etc. is it possible to obtain full details of arrivals and lengths of
stay.
DMC (ground handler): a provider of local services for travellers,
usually on behalf of a travel service provider such as a tour operator.
Also called a “destination management company”. May cover some or
all of range of services such as contracting accommodation, arranging
local tours, sightseeing, acting as local representatives or merely
provision of a meet-and- greet service. The same term is also applied to
an organisation acting on behalf of an airline at an airport where that
airline does not have their own staff, undertaking check-in and other
passage handling
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Este evident că lucrurile sunt fluide, teoria se elaborează
concomitent cu aplicarea practică. Intuiţia a ajuns să fie reevaluată şi
admisă ca element al deciziei economice. S-a generalizat metoda
„bunelor practici” care permite constituirea unei mase critice de
experienţă prin cazuistică care să permită luarea deciziilor corecte în
situaţiile date cu care se confruntă turismul real.
Este evident că teoria şi practica turismului clasic rămâne
valabilă în întregime, este o condiţie obligatorie a noului stadiu (nu poţi
avea o destinaţie de succes dacă serviciilor sunt proaste!) dar turismul
posmodernist, turiştii contemporani au pretenţii mai ridicate decât cele de
bază, respectiv ca locul de vacanţă să fie mobilat cu utilităţile necesare.
Acestea se subînţeleg, satisfacţia vine din plusul adus de dimensiunea
comunicaţională.
Bibliografie selectivă
Heath Ernie . Marketing Tourism Destination 1992
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations, Eselvier
2005
Tribe John – The Econmy of leisure and Tourism Butterworth
Heinemann 1995
*** Networking & Partnership in Destination Development & Marketing
– Proceeding of ATLAS Conference 2004
*** - Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas –
Proceeding of ATAS Conference 2007
***
Colectia
Tourism
Review
disponibila
on
line
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/en/index.html
*** - Real Estate and Destination Development in Tourism - 3
International Tourism Research and Concepts (AIEST) 2008
www.aeaweb.org/journal.html - Journal of Economic Literature
www.atlas-euro.org
www.worldleisure.org/about/publications/journal/journal_electronic.html
- World Leisure Journal
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3.

Evaluarea activităţii turistice
Necesitatea organizării compatibilităţii comparaţiilor pe baze

statistice
Obiective:
Înţelegerea nevoilor privind evaluarea activităţii turistice
Înţelegerea sistemului informaţional al turismului
Înţelegerea conţinutului TSA
Conţinutul şi modul de realizare al sistemelor de informare
independente
Rezumat:
Suntem în faţă unei evoluţii pentru măsurarea activităţii turistice care
să permită luarea de decizii atât de către operatorii turistici cât şi de
autorităţi, turişti şi comunităţi. Nevoia tot mai mare de capital sunk
pentru turism obliga guvernele să se implice masiv pentru sprijinul
turismului ceea ce a determinat o structură specială a TSA. Evoluţia
turismului spre nivelul calitativ a condus la necesitatea introduceri de noi
sisteme pentru măsurarea satisfacţiei, de regulă derulate de organisme
independente, dar cu regularitate, sistematic, ritmic
Cuvinte cheie:
Statistici, sistem informaţional pentru turism, TSA, sisteme
complementare de informare.
Orice analiză economică presupune măsurarea. Ştiinţa clasică, şi
cea economică se bazează pe o aproximare a realităţii independentă.
Metoda folosită este numărarea sau măsurarea. Ca să introducă elementul
timp s-au introdus seriile - în economie seriile statistice - care pot
condensa evoluţia în timp a unui fenomen. Pentru a avea comunicare au
fost convenite în teorie şi apoi în aplicarea practică a serie de noţiuni care
pot fi măsurate şi reprezentate apoi ca serii. Au fost studiate majoritatea
celor de bază în ciclul de licenţă. În ultimul timp, tot mai mulţi
cercetători au făcut vorbire şi de elemente care nu pot fi palpate clasic,
dar care pot fi cruciale în evoluţie sau în desfăşurarea vieţii sociale sau
economice. Astfel au început să fie folosite cunoaşterea empatică,
inspiraţia, norocul în alegere etc. care par legate de hazard şi nu au ce
căuta sfera ştiinţei. Acumularea de informaţii privind diverse procese au
arătat că uneori tocmai astfel de elemente au fost cruciale pentru evoluţia
ulterioară a unui fenomen.
Măsurarea activităţii turistice este importantă atât pentru
sectorul privat cât şi pentru cel public. Fără date credibile nu se poate
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demonstra importanţa economică a sectorului în ceea ce priveşte valoarea
adăugată, folosirea forţei de muncă, exporturile şi importurile,. O politică
eficientă are nevoie de date privind cererea şi oferta în structură şi
dezvoltarea sectorului. Orice planificare strategică începe cu o analiză a
situaţiei: care sunt priorităţile pieţelor, care este necesarul de paturi în
spitale, locuri de parcare, capacitatea tratării gunoiului, forţe de poliţie
etc. Riscul suprasimplificării, când până de curând oferta era definită
numai în termeni de număr de paturi, camere, etc. iar cererea în numărul
sosirilor şi înnoptărilor este inacceptabil. Aceste statistici, utile dar
incomplete au condus la eforturi mari, mai ales în ultimele decenii, atât în
lumea ştiinţifică cât şi la nivel naţional, regional sau al organizaţiilor
internaţionale pentru îmbunătăţirea sistemului de informaţii privind
turismul. (În ţările dezvoltate economic sistemul comunitar este mult mai
dezvoltat decât în ţările cu economie de comanda sau nereglementată,
astfel încât multe din atribuţiile statului au fost şi sunt exercitate de
structuri independente: să mai adăugăm şi economia gri sau cea
subterană, care trebuie luată în calcul mai ales în cazul particular al
turismului şi pentru care nu avem decât surse independente. Anuarele
statistice sunt numai o sursă de date, dar insuficientă).
La tehnicile învăţate în ciclul de licenţă trebuie să adăugăm:
Poate cea mai subtilă acţiune a globalismului în turism este
lobby - ul imens pe care şi-l face. Am amintit problema statisticilor şi cât
de curate pot fi. Precaritatea definirii noţiunilor de turist, de vizitator,
vizită, etc. poate duce la rezultate complet diferite şi la alterarea
rezultatelor şi concluziilor.
Ori astăzi toată lumea proclamă, în frunte cu mai marii
turismului că acesta a depăşit cifra de afaceri a industriei petroliere şi că
este prima ramură economică mondială. Atâta vreme cât lumea crede,
turismul are numai de beneficiat de pe urma acestei credinţe: oamenii care au - alocă constant economiile pentru vacanţe iar cei care pot, vor
investi în activitatea de turism. Mitul se păstrează şi se amplifică. Cum
stau lucrurile în realitate? Cu totul altfel.
Chiar de la începutul analizei noastre ne confruntăm cu o
problemă majoră care ridică şi exigenţe dar şi restricţii din perspectiva
globalizării: sistemul statistic sau mai bine spus sistemul de analiză a
fenomenului16 turistic românesc.

16

preferăm termenul de “fenomen” turistic celui de “activitate” turistică din
cauza implicaţiilor “globale” ale turismului în întreaga viaţă economică, socială,
politică etc. a unei ţări
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Întâi, statistica internaţională privind turismul este foarte
deficitară şi încă în curs de construcţie. Două probleme majore:
conţinutul termenilor şi definirea lor.
Organizaţia Mondială a Turismului a elaborat "Clasificarea
Internaţională a Activităţilor de Turism" care are 5 mari domenii de
activitate: agricultură, pescuit, minerit, prelucrare şi construcţii care
cuprind o multitudine de activităţi pe care de regulă le credem
independente.
Adiţional, pentru a încerca să fie mai explicită, statistica
internaţională are şi o listă a produselor caracteristice turismului, o listă a
activităţilor caracteristice turismului şi o listă a produselor specifice
turismului raportate la consumul vizitatorului.
Ne putem imagina dificultăţile pe care le întâmpină operatorii
din zonele mai puţin dezvoltate să facă raportările. Cu reprecursiuni
directe asupra acurateţei datelor. Diverse organizaţii de turism şi-au
organizat la timpul lor propriile sisteme care să le satisfacă necesităţile
lor. Mai mult remarcăm că sub denumirea de turism se includ o
multitudine de activităţi. Realizăm acum, studiind documentele oficiale
ale OMT cât de eterogen este sectorul şi cât de labil, uşor de manevrat. Şi
nu este o noutate: prima asociaţie de turism înfiinţată în comuna Jina
lângă Sibiu a avut scopul ascuns de a scăpa de taxa vamală pe sare de
care erau exoneraţi călătorii organizaţi în asociaţii de drumeţie. Ori, şi azi
prin păienjenişul sistemului statistic oficial, turismul gri sau chiar la
negru se strecoară cu uşurinţă. Manevrarea unor astfel de noţiuni
necesită o tehnică adecvată, o pregătire specifică. Le posedă cei formaţi
în şcolile speciale şi care automat, devin prin monopolul asupra
cunoştinţelor dar şi prin cunoaşterea reciprocă, autocraţii deciziilor
globaliste. Ori, o ţară precum România, care practic nu are nici un
practician şi nici un teoretician specializat în aceste "subtilităţi", care să
fie capabil să aducă cifrele statistice la o formă aproape de realitate, nu
are posibilitatea unor analize realiste, nici a verificării studiilor şi mai
ales a realismului pe care se bazează programele care îi sunt propuse în
domeniu, fiind practic la discreţia "manipulării" prin dovezi aparent
irefutabile, ceea ce o poate determina să ia decizii eronate.
Această situaţie nu este nouă pentru cei din domeniu.
Numeroase reuniuni internaţionale sunt menite să îndrume munca
statistică, interpretarea datelor, concluziile. În ultimii ani observăm
implicarea mai directă a factorilor politici în deciziile globale. Crans
Montana şi alte locuri au devenit destinaţii periodice ale întâlnirilor la
vârf dar şi ale protestatarilor. Despre turism este însă linişte: cei implicaţi
sunt puţini şi discreţi. Turismul de masă merge constant înainte pentru
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cei cărora li s-a creat posibilitatea să-l practice. Şi tot discret, redistribuie
veniturile şi utilizează lucrativ timpul liber.
Sistemul informaţional al turismului
Un sistem informatic al turismului (TIS Tourism Informatic
System) poate fi descris ca un sistem folosit pentru culegerea în mod
permanent şi sistematic a informaţiilor despre cererea şi oferta la nivelul
destinaţiei turistice (naţional, regional sau local) necesar pentru o politică
turistică eficientă (ex, politica generală, marketing turistic, planificarea
materială etc). Elementele unui TIS depind de amploarea şi conţinutul
politicii turistice (avem deja un element de variaţie a sistemului!)
În anexa 3 avem un posibil astfel de sistem după Norbert
Vanhove. Cerea şi oferta au fost organizate ca de „bază” şi „secundară”
Avem al doilea element de variaţie al sistemului, funcţie de indicatori,
periodicitate şi metodele de colectare.
NOTA: oricât ar fi de surprinzător, într-o economie
reglementată precum cea din România nimeni nu ştie precis capacitatea
de cazare din Sibiu! Deşi de 18 ani se tot cercetează.
Concluzionăm că un TIS este costisitor şi cere mult efort mai
ales că e nevoie să dispunem de serii suficient de lungi ca perioadă de
timp pentru a identifica evoluţii care să permită eventuale tendinţe (în
sistemul clasic numărul minim de ani este 5). Din motive de cost se
lucrează cu eşantioane reprezentative cu trei condiţii:
- Metoda de stabilire a eşantionului (eşantion aleatoriu,
sistematic, stratificat, omogen (cluster), proporţional sau nediferenţiat
etc.
- Metoda organizării observaţiei (interviuri personalizate,
prin telefon, prin poştă, pe Internet etc.
- Formatul chestionarelor (frazarea şi conţinutul întrebărilor)
O serie de macro indicatori se obţin direct din TIS precum cifra
de afaceri şi ocuparea forţei de muncă a destinaţiei respective.
De remarcat că indicatorii folosiţi de sistemele naţionale sunt la
fel de costisitori ca timp şi costuri pentru a fi determinaţi numai pentru o
regiune sau local.
Sistemul Satelit al Turismului (Tourism Satellite Account)
TSA
Totuşi, chiar şi tehnocraţii au nevoie de date reale. OMT
împreună cu WTTC şi Oxford Economic Forecasting au început
elaborarea şi au pus deja în circulaţie aşa numitul Satellite Statistical
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Report (SSR) pe baza Tourism Satellite Accounting (TSA) 17. Ele
introduc o concepţie globală asupra activităţii turistice pornind de la
sistemul statistic folosit de ONU amendat funcţie de situaţiile specifice
găsite pe teren. Anexa 4 prezintă agregatul şi se definesc principalii
indicatori. Se porneşte de la necesitatea unui consens privind industriile
caracteristice turismului pentru a ştii care este impactul asupra altor
industrii, mai ales estimarea rezultatelor lor pentru turism, precum şi
stabilirea metodelor pentru calcularea efectelor indirecte asupra
numeroaselor altor industrii. OMT şi OCDE a adoptat în 2000 TSA.
TSA trebuie să:
1. Descrie structura activităţii turistice a unei ţări sau regiuni.
2. Să realizeze macro agregaţi care să descrie mărimea şi
importanţa economică a turismului ca valoarea adăugată în turism sau
PIB din turism
3. să furnizeze date detailate privind consumul turistic şi cum
întâlneşte acesta oferta locală şi importul
4. să asigure informaţii detailate privind conturile de producţie
ale industriei turistice, privind forţa de muncă şi legăturile cu celelalte
activităţi productive şi formare capitalului
5. să asigure legătura între date economice şi indicatorii de bază
ai TIS
Distingem o perspectivă a cererii unde agregaţii „cheltuiala cash
a consumului vizitatorilor” împreună cu „cheltuiala consumului
vizitatorilor în formă materială” determină „cheltuiala consumului final”
care împreună cu „transferurile sociale turistice în natură” determină
„consumul final actual al vizitatorilor” care împreună cu „cheltuielile
pentru turismului de afaceri” dau cererea vizitatorilor (consumul
vizitatorilor). Sursele sunt:
- date din sistemele statistice naţionale,
- cercetările privind gospodăriile,
- observaţii privind vizitatorii (la evenimente, la locurile de
cazare, la punctele de frontieră sau intrare / ieşire, în mijlocele de
transport, în locuri populare),
- cercetări făcute de structuri din sistemul turismului

17

la noi există un echivalent românesc care a tradus « satellite » prin « satelit »,
ori englezescul “satellite” are şi sensul de “ceva ca o filială, sau utilitate care
depinde, însoţeşte sau serveşte la ceva sau aparţinând de, sau auxiliar etc.“. Şi în
română se foloseşte “satelit” în expresii ca “un cartier satelit al oraşului”, dar
sensul nu este citat de DEX. Aşa încât am folosit pentru acurateţe SSR şi TSA.
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(interviuri profunde cu oaspeţi selectaţi), date din bănci centrale de date,
modele privind cheltuielile (o combinaţie între cercetarea pe gospodării
şi cea din structuri).
Similar avem o perspectivă a ofertei unde agregaţii „toate
bunurile şi serviciile” se evaluează pe „bunuri şi servicii nespecifice” şi
„bunuri şi servicii specifice” iar acestea în „bunuri şi servicii
caracteristice” şi „bunuri şi servicii conexe” pe 7 capitole:
servicii de cazare
servicii de alimentaţie
servicii de transport
servicii ale agenţiilor de turism tour operatorilor şi ghidaj
servii culturale
servicii de agrement şi recreere
servicii diverse turistice
Pe baza acestora se întocmesc „tabelele TSA” aşa cum
exemplificăm în anexa 4
Acest sistem permite decizii economice şi / sau politice de
nivel macro (la nivelul la care se întocmeşte agregatul) şi excede
sistemul clasic de numărare / măsurare. Agregatul va fi studiat la cursul
special dedicat statisticii.
Trebuie să subliniem că acest nou sistem, în funcţie deja de o
bună perioadă în ţările dezvoltate nu implică numai noi formulare şi
procedee de prelucrare din partea sistemului naţional de statistică dar şi
structuri şi proceduri necunoscute în multe ţări. România este în această
situaţie, astfel încât TSA nu funcţionează deşi formal e introdus din
2002. Ori acum devine clar de ce România este o necunoscută pentru
turismul global: lipseşte sursa de informare pertinentă, adică cea
acceptată pentru deciderea investiţiilor în turism. Costurile sunt prea mari
ca un investitor sau operator să rişte reorganizarea informaţiilor existente
în formatul nou, mai ales că lipsesc cu desăvârşire cercetările directe pe
perioade suficient de largi de timp. Până la rezolvarea acestei probleme
turismul românesc rămâne un deziderat.
România a aderat la convenţiile internaţionale privind
statisticile în domeniul turismului. Organele statului culeg datele
statistice şi le transmite spre organismele internaţionale. Dar perioada de
tranziţie, cu inerentele ei hiatusuri în organizare nu permite o acurateţe
suficientă a informaţiei statistice: zona gri sau neagră care scapă
cartografierii oficiale este mare. Mai mult, chiar datele culese prezintă
erori: mulţi din cei care lucrează în turism provin din cu totul alte
domenii de activitate şi au drept scop câştigul imediat fără o viziune în
timp şi disponibilitate pentru munca durabilă. Mai mult, sistemul statistic
dinainte de '89 este diferit de el actual. Comanda politică şi-a impus
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puterea: de exemplu: în vechiul sistem datele privind turismul
internaţional erau considerate secrete iar accentul cădea pe condiţiile
oferite oamenilor muncii, iar azi abundă datele care să dovedească
procesul de privatizare, în timp ce nu există nimic privind condiţiile
privind refacerea forţei de muncă, etc. Astfel încât cercetătorul sau omul
de afaceri nu se poate folosi eficient de cifrele oficiale. Mai mult, bazele
statistice dinainte de 1989 au fost transferate la Arhivele Naţionale, iar
Institutul Naţional de Statistică publică o gamă restrânsă de indicatori.18
Pentru cercetători accesul este foarte greoi, din cauza costurilor. De
altfel, o comparaţie între deceniul şapte şi deceniul nouă ilustrează
tocmai eşecul organizării pieţei libere în România în domeniul
turismului, considerat şi prezentat ca o “şansă” pentru România; sau
poate doar al “tranziţiei”?!
Cercetări privind turismul şi vacanţele
Nu facem decât să enumerăm câteva din cele mai cunoscute
sisteme existente în lume. Ele sunt şi baza cercetărilor directe pentru
TSA
În Marea Britanie:
The International Passanger Survey (IPS)
The United Kingdom Tourism Survey (UKTS)
The United Kingdom Day Survey (UKDSV)
În Austria Urlaureisen der Osterreicher – Statistik Austria
În Belgia: Belgisch vakantieonderzoek WES
În Franţa: Deplacement Touristique des Francais INSEE
În Germania: Reiseanalyse _ Froschungsgemeinschaftt Urlaub
und Reisen e. V.
În Olanda: ContinuVakantieOnderzoek CVO, NIPO, NRIT şi
TRN funcţie de organizator
În Elveţia: Travel Market Switzerland : Universitatea St Gallen
Aceste sisteme s-au adaptat astfel încât să fie comparabile
tocmai folosind TSA care le cere date de intrare pentru el / date de ieşire
pentru ele unitare. Aparatajul folosit în analiză este laborios.
Trebuie să menţionăm Indexul producţiei turistice (WES) folosit
în Belgia sau Barometrul turismului elveţian care a stat la baza
Barometrului realizat de OMT

18

Scoate buletine periodice, a căror consultare este gratuită, dar o xerocopie se
taxează cu aproape 2 EURO
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Sisteme de analiză complementare. Implicaţiile lipsei lor
Deocamdată, la noi nu există studii ale unor organisme
independente19 care să poată fi folosite pentru verificare sau decizie. În
ţările dezvoltate se derulează o multitudine de programe prin o mulţime
de structuri pentru analiza anumitor domenii sau zone ale turismului
(leisure). Aceste studii permit verificarea statisticilor oficiale dar şi o
altfel de privire asupra unui anumit fenomen. Totuşi, o serie de studii au
fost realizate de străini, dar majoritatea rămân închise pentru masa de
practicieni. Chiar accesul la astfel de informaţii este limitat pentru că pur
şi simplu nu se ştie că există. În Sibiu, în ultimii ani s-au derulat20 19
studii privind turismul rural organizate cu finanţare sau prin structuri
externe. Din punct de vedere statistic nu ştim însă cu certitudine câte
gospodării sau construcţii sunt folosite pentru această activitate, nici
rezultatele financiare oficiale sau estimarea celor nedeclarate. Ca să nu
mai menţionez că nu avem încă un "inventar" al adreselor.
O altă "meteahnă", sperăm de "tranziţie" este relativa secretomanie
şi manipulare politică. În ultimii 10 ani, de exemplu cifrele privind
privatizarea fie au fost indisponibile fie au variat atât de mult de la o
declaraţie la alta încât nu pot fi utilizate de practicieni. Aşa cum vom
arăta la analiza bazei de cazare, statisticile, chiar cele oficiale sunt
departe de realitatea din teren. Iar declaraţiile privind realitatea din teren
ţin de spectacolul mediatic. Paralel asistăm la o ofensivă a diverselor
cercuri externe care îşi verifică sau îşi constituie bazele de date despre
turismul românesc, aşa cum constatăm din acurateţea informaţiilor lor cu
ocazia diverselor licitaţii, proiecte etc.. Henrich Egbert din RFG a
beneficiat de finanţare comunitară timp de 2 ani ca să studieze trader
tourism la frontiera Turciei. Statisticile întocmite împreună cu
colaboratorii din Polonia indică cu certitudine numărul autovehiculelor,
al turiştilor, ghizii, frecvenţa trecerilor etc. De la Poliţia de Frontieră
Română astfel de date (detailate, nu agregate!) sunt practic imposibil de
obţinut. Asociaţia Transportatorilor nu a comandat nici un studiu privind
implicaţiile renunţării la viza Schengen, de unde am fi putut avea o
statistică a turismului auto oficial, gri şi negru. Aceste noi metode,
folosite în economia de piaţă sunt prea puţin cunoscute la noi şi încă
departe de a găsi mijloacele de finanţare şi organizare. Probabil că la
serviciile speciale se cunosc capacităţile de vacanţă nou construite ca
19

şi aceasta este una din cauzele pentru care România nu “există” pentru
cercetătorii vestici, deci nici pentru oamenii politici, cercetările făcute de aceştia
având un caracter confidenţial sau secret, utilizat în folosul lor.
20
după ştiinţa noastră, fiind participanţi direcţi
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reşedinţe secundare, dar în practică astfel de date lipsesc; cum să iei o
decizie privind cateringul sau o rată realistă de asigurare?
Putem conchide că pentru a face faţă exigenţelor globalizării
trebuie să putem folosi statisticile internaţionale dar şi să dezvoltăm baze
de date specializate care să permită decizia ex ante. În acelaşi timp
trebuie urmărită şi însuşită tehnica folosirii noilor construcţii statistice
internaţionale, respectiv SSR şi TSA, care obligă la mare atenţie în
compararea datelor dinainte de deceniu nouă şi a celor începând cu 1990
pe care le găsim publicate.
Pentru practicieni e esenţial să poată opera cu noile sisteme
statistice.
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4.

Analiza mediului şi resurselor regiunii21

Obiective:
Cum se determină o regiune
Tipuri de regiuni
Care sunt principalele metode de regionalizare, descrieţi-le pe scurt
Cum se face descrierea unei regiuni
Rezumat:
Analiza unei destinaţii turistice implică a serie de metode care să
pună în evidenţă caracteristicile calitative ale regiunii. Pentru a stabili
întinderea regiunii, tipul regiunii este nevoie să se aplice metodele de
regionalizare, de inventariere a patrimoniului regiunii, atât al localnicilor
cât şi al turiştilor. A dată limitele stabilite urmează a se cartografia
profilul regiunii astfel încât să se poată compara cu alte regiuni posibil
concurente şi mai ales să se poată începe dialogul cu comunitatea privind
transformarea zonei într-o destinaţie turistică
Cuvinte cheie:
Întinderea, regiunii, tipul regiunii, caracteristicile regiunii
Turismul este o industrie cu un conţinut geografic puternic: turiştii
trăiesc „aici” şi călătoresc „acolo”, astfel încât definirea locurilor
(regiunii) este o sarcină prealabilă obligatorie efortului colectării datelor
pentru analizele de marketing sau planificare.
Procesul de definire implică atât „integrarea” cât şi „diferenţierea”.
Integrarea presupune identificarea elementelor omogene, în regiune pe
baza criteriilor selectate iar diferenţierea se referă la acele elemente care
o disting de late regiuni. Definiţia este încă în discuţie.
Gunn cere ca o regiune să cumuleze condiţiile:
- să fie la o oarecare distanţă de potenţialii vizitatori
- să aibă aspectul că poate fi o zonă de destinaţie
- să aibă un acces rezonabil spre o potenţială piaţă
- să dispună de un minim echipament economic şi social care să suporte
dezvoltarea turismului
- să fie suficient de mare încât să permită existenţa a mai mult decât o
singură comunitate
21

În anexa 5, pentru studenţii care nu au făcut un curs clasic de amenajare
turistică a teritoriului dăm pe scurt principalele informaţii. Amenajarea turistică a
teritoriului ţine de administraţie şi de urbanism sau peisagistică şi este o condiţie
prealabilă analizei, organizării şi exploatării unei destinaţii turistice. Deci
termenii au înţeles diferit decât cel pe care îl vom folosi mai jos
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Scopurile specifice pentru delimitarea unei regiuni pot fi
numeroase, dar pot fi grupate după ţintele urmărite:
1. Regionalizarea ajută în denumirea unui părţi a lumii (a nu se
confunda cu termenul regionalizare folosit în teoria globalizării). Atunci
când un analist sau un planificator vrea să vorbească despre o zonă a
lumii fie ca una de origine, una populară sau una cu potenţial de atrage
turişti (dacă există unii) e necesar să-i asocieze o etichetă. Pentru că: 1.
Specialistul trebuie s-o numească, s-o identifice ca regiune (zonă)22 2.
Alegerea numelui poate face mai uşoară munca de marketing
2. Regionalizarea ajută la simplificarea şi ordonarea informaţiilor.
Acest proces permite simplificarea şi ordonarea informaţiilor despre o
anumită zonă şi restrângerea comparaţiilor cu altele similare
3. Regiunile permit generalizarea inductivă şi facerea predicţiilor.
Compararea regiunilor similare permit să se afle mai mult despre relaţiile
şi caracteristicile importante pentru dezvoltarea turismului.
Dezvoltarea regiunilor nu este nu este un scop per se. Atribuirea
unei etichete (nume, brad etc.) nu e un scop în sine ci se face pentru a
ajuta la realizarea unor scopuri mai largi. Dar procesul nu seamănă cu cel
din chimie sau taxonomia speciilor pentru că regiunile turistice nu există
prin ele însele, ele sunt create pentru, şi numai pentru a atinge obiective
mai largi. Sunt admise de teorie 3 tipuri fundamentale de regiuni:
1. A priori: cea mai comună, poate cea mai simplu de dezvoltat şi
turistic fiind o zonă a pământului deja delimitată într-un anumit fel şi
având deja un nume. Cea mai cunoscută este delimitarea politică fiind
definită prin avantaje politice, tradiţii, istorie, limite naturale etc. Foarte
rar sunt rezultatul unei analize a structurii interne ci rezultatul intuiţiei
sau preferinţelor politice ale unui individ sau a unui comitet însărcinat cu
definirea turistică a regiunii, ceea ce le face dificil de planificat, cercetat
şi dezvoltat prin marketing.
2. Omogene: e definită printr-un set de obiective şi similitudini interne
ceea ce permite selectarea caracteristicilor relevante unui părţi pentru a fi
inclusă în zonă.
3. Funcţionale: sunt zone cu un grad înalt de interreacţii interne care au
forma unor fluxuri (toţi locuitorii abonaţi la acelaşi ziar), aceleaşi
obiceiuri de turism sau sport etc.
Teoria a statuat 3 tipuri de logici ale regionalizării:
1.
Sintetică , cunoscută şi a aglomerării sau ascendentă care începe
cu unităţi mici şi continuă prin includerea altora similare sau care
completează pe primele Procesul continuă prin combinaţii succesive până
22

Vom folosi atât denumirea zonă cât şi regiune cu acelaşi sens dacă nu
specificăm expres altfel
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se ajunge la dimensiunea convenită iniţial. Schema iniţială ajunge să fie
una cu multe zone (părţi) cu un înalt grad de omogenitate fiecare iar
regiunea finală cu cel puţin minimul de omogenitate necesar.
„Construcţia” începe de la un element la care se adaugă altele omogene,
deci de sus în jos

2.
Analitică sau metoda bazată pe „puncte” când informaţiile
despre puncte diferite dintr-o zonă mai largă se generalizează pentru a
reprezenta întreaga zonă prin selectarea celor omogene. Metodă dificilă
datorită aparatului teoretic stufos

3.
Dihotomică se bazează pe deciziile dihotomice de regulă de tip
DA şi NU. Se delimitează astfel subregiuni omogene care îndeplinesc
condiţiile specifice pentru un anumit tip de regiune.
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Principii ale procesului de regionalizare:
1. Sistemul folosit în analiză trebuie să fie specific situaţiei date.
Practica arată că sistemul folosit pentru o anumită regiune foarte rar se
potriveşte la alta.
2. Zonele care diferă fundamental una de altă nu trebuie să fie subiectul
aceloraşi proceduri de regionalizare.
3. Regionalizarea trebuie schimbată imediat ce se ajunge la o înţelegere
mai bună a zonei clasificate. Cu observaţia că schimbările implică costuri
imense de replanificare, care trebuie luate in calculul deciziei
4. Regionalizarea zonelor trebuie să se bazeze pe proprietăţile acelor
zone. Deşi pare sine înţeles în practică e de multe ori ignorat
5. Părţile regionale trebuie să fie exhaustive. Problema pentru analist
este dacă o parte poate fi considerată non – regiune din puncte de vedere
turistic
6. Părţile regionale trebuie să fie exclusive, respectiv nu pot fi incluse în
regiuni diferite
7. În procesul de delimitarea regiunii trebuie folosită numai aceiaşi
caracteristică de diferenţiere pentru acelaşi nivel, şi fiecare caracteristică
specifică trebuie să fie legată logic de următorul nivel inferior sau
superior.
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8. Caracteristicile folosite pentru a stabili regionalizarea trebuie să fie
relevante pentru scopul regionalizării
9. Caracteristicile care se folosesc pentru definirea regiunilor la un nivel
mai general trebuie să fie mai importante decât cele folosite pentru
nivelele inferioare
10. Folosirea a mai mult de o caracteristică în regionalizarea sintetică
sau analitică produc o ierarhizare.
Regionalizarea în cercetarea turistică
Analiştii folosesc regionalizarea pentru turism în multe scopuri:
marketing, administraţie, promovare, planificare, cercetare. Cel mai
uzitat, deşi mai puţin recunoscut este pentru evaluarea impactului
turismului, foarte des pentru a evalua efortul făcut în acest scop. Sunt
studii în care variabilele regionalizării permit explicarea modului cum
oamenii percep ce se întâmplă cu ei sau cu partea lor din lume. Sau cum
percep ei alte părţi ale lumii. De aici interesul imediat pentru marketingul
destinaţiei turistice. Dar aceasta şi implică recunoaşterea apriori că unele
regiuni au o imagine mai bună decât altele şi de aici cum poate fi
dezvoltat turismul, stabilirea politicii în domeniu. O finalitate mai
sofisticată este cea privind de alinierea unei regiuni din zona politicului,
colectivităţile tinzând spre autonomia locală bazată pe structuri asociative
locale care îşi pot potenţa eforturile şi maximiza rezultatele. Teoria
cunoaşte mai multe metode de regionalizare.
Metoda cartografică23: regionalizarea cartografică este o metodă de
definire a regiunii prin desenarea şi apoi suprapunerea unei serii de hărţi
care indică distribuţia spaţială a caracteristicilor importante ale arealului.
Proceduri:
1. Definirea zonei de bază de studiat, de regulă o unitate politică.
2. Identificarea şi definirea operaţională a caracteristicilor aferente
regiunii
3. Definirea unei scale de măsurare a fiecărei caracteristici, de regulă de
la minimum 2 la 4-5 clase.
4. Colectarea datelor fiecărei caracteristici şi pasarea pe hărţi separat pe
fiecare caracteristică
5. Combinarea hărţilor individuale
6. Definirea regiunii prin modelul fundamental astfel găsit.
23

Exemplele după Smith Stephen – Tourism Analysis , Logman 1993 strict
informativ. Pentru aprofundare indicăm apelul la sursă
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Metoda percepţiei: este în esenţa cartografierea opiniei ca urmare a unei
cercetări privind eticheta pe care o folosesc turiştii pentru zona
respectivă. Această metodă depinde de acurateţa sondajului. Proceduri:
1. Se selectează un număr de locuri care pot fi relevante pentru a obţine
un eşantion reprezentativ: hoteluri, restaurante, centre de informare,
puncte de mare atracţie etc. care să acopere o arie cel puţin egală cu a
regiunii avute în studiu.
2. Se aleg modelele pentru interviu cu întrebări de genul: Credeţi că
sunteţi într-o zonă de vacanţă? Da/ Nu: dacă da cum aţi denumi-o?
Numiţi locul prin care aţi intrat în zonă….
3. Se întocmeşte harta răspunsurilor.
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4. Se delimitează graniţele regiunii după denumirile comune.

Cartografierea cognitivă: este o altfel de formă de cartografiere a
percepţiei care se bazează pe identificarea şi agregarea imaginii despre
zonă a turiştilor. Practic, pe o hartă se cere turiştilor să definească regiuni
distincte şi să le catalogheze (ierarhizeze) plecându-se de la prezumţia că
turiştii au o imagine a diferitelor zone ale regiunii şi pot să le exprime
corespunzător pe o hartă. Proceduri:
1. Se ia harta regiunii
2. Se cere fiecărui participant să împartă regiunea în zone tipice şi să
încercuiască între 3-5 zone. Fiecare va marca un X în ceea ce consideră a
fi inima regiunii
3. Stabiliţi scorul pentru fiecare zonă TLS = [(A+B)/(1+C)][A+B+C]
unde A= de câte ori o zonă a primit X, B= de câte ori a fost încercuită
total C= de câte ori a fost încercuită parţial
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Regionalizare funcţională:simplificat, ideea este că prin identificarea
mişcărilor mărfurilor şi oamenilor într-o regiune se obţine modelul
structurii sistemului spaţial. Din perspectivă turismului regiunile
funcţionale pot fi interpretate ca rezultatul „opririlor” turiştilor între
dorinţa de a avea cât mai variate destinaţii de vacanţă şi cea de a optimiza
costul. Proceduri:
1. Se obţin date privind numărul de călătorii pentru vacanţă în fiecare din
regiunile date. Se obţin matrice asimetrice unde rândurile reprezintă
originea iar coloanele destinaţia. Valorile se exprima ca raport per
locuitor
2. Se calculează datele matricei prin factorii de analiză
3. Se obţin factori de scor pentru fiecare origine
4. Se identifică fiecare regiune prin una din metodele: a. se listează toate
zonele cu destinaţii ridicate b. se grupează zonele după scorurile originii.
4. Se evidenţiază relaţiile funcţionale. Această metodă este bine folosită
pentru turismul intern atunci când există date statistice disponibile.
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Identificarea zonei de destinaţie: este tipul de regionalizare care se
bazează pe inventarul caracteristicilor calitative ale regiunii relevante
pentru o anumită planificare. Permite folosirea variabilelor calitative pe
care nu le poate evidenţia analiza cantitativă, deşi e uneori imprecisă. E
dificil de stabilit zona de destinaţie. Avem fie o zonă cu graniţe precise,
fie zona există pentru totdeauna, fie e numai o zonă turistică, fie
identificarea zonei s face concomitent cu studiul de fezabilitate etc.
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Aceste metode sunt specifice analizei turistice a zonelor şi nu se
suprapun cu principiile şi metodele folosite în sistematizarea regională.
Ele se bazează pe percepţia turiştilor şi / sau localnicilor privind o
posibilă zonă ce trebuie delimitată. După delimitare, ea poate fi descrisă
apoi se poate trece la operare asupra ei.
În general românii consideră că pot percepe bine situaţiile cu
care operează aşa încât nu-i mai interesează ce şi cum cred ceilalţi despre
faptul respectiv. Aşa cum vedem, economia postindustrială are alte
metode, puţin folosite la noi. Mai mult, ceilalţi gândesc cu siguranţă
diferit. Chiar dacă noi apreciem că ei greşesc, nu am realizat nimic. Noi
avem nevoie de ei, ei se descurcă bine şi fără noi (au destule destinaţii
turistice), deci noi trebuie să înţelegem modul lor de gândire şi
comportament dacă vrem să ne atingem scopurile. Ilustrăm cu banalul
„branding” despre care oricine în România vă poate vorbi oricât; nu
avem încă nimic realizat care să fie acceptat pe pieţe! Din această cauză
astfel de analize sunt costisitoare pentru că se apelează la specialişti cu
experienţă, care pot reconstrui un sistem pentru necesităţile date.
Exemplificăm cu cazul Luxemburgului care în 2007 a redefinit
destinaţia ca Luxemburg et Grand Region. Dacă am fi făcut o astfel de
analiză la Sibiu, unde ne-am fi oprit cu limitele regiunii: la municipiul,
plus împrejurimi, plus Mediaş, plus…? Subliniem faptul că astfel de
analize au caracter lucrativ, deci trebuie să aducă profit celui care le
comandă!
Descrierea regiunii turistice
Descrierea e atât de banală în viaţa de fiecare zi încât îi pierdem
importanţa. Progresul în înţelegerea ştiinţifică a turismului începe cu
proceduri descriptive: denumiri, clasificări, măsurări, comparaţii şi
concluzii. Câţi participanţi avem la o cercetare atâtea descrieri emotive
putem avea, în plus adăugăm pe cele a micro / grupurilor. În plus o
descriere schimbă lumea prin schimbarea percepţiei despre ea ca urmare
a sintetizării „descrierii”. Iată de ce metodele folosite, metodologia
devine esenţială atât pentru o bună descriere cât şi o bună înţelegere a
descrierii făcute de către toţi cei implicaţi. Descrierea în domeniul social
este dificilă. Adăugaţi limbajul criptat al economiei şi statisticii. Orice
metodă este numai un mijloc pentru atinge un scop, deci nu ne
interesează metoda ca scop în sine.
Centru principal:
o problemă de bază a analizei turistice este
rezumarea distribuţiei spaţiale a facilităţilor, resurselor şi turiştilor. Cea
mai simplă metodă este cea a centrului principal asemănătoare mediei
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aritmetice. Un centru principal poate fi determinat pentru un set sau mai
multe seturi de date care vor fi comparate ulterior. Trebuie subliniat că
determinarea tendinţei centrale, şi a centrului principal duce la pierderea
unei cantităţi mari de date ceea ce reprezintă slăbiciunea acestei metode.
Metoda este sensibilă şi la valorile extreme. Valoarea centrală fiind
calculată prin adunarea coordonatelor se poate ca una din ele, extremă, să
aibă o influenţă majoră asupra regiunii. Prin analiză de caz se decide
dacă aceasta se elimină sau se păstrează. S-ar putea să fiţi tentaţi să
consideraţi centrul principal cu valoarea mediană. Aceasta se poate
calcula la intersecţia a două perpendiculare. Dar aceasta conduce la
situaţia că centrul median diferă de unghiul dispunerii perpendicularelor.
Există mai multe metode de a reduce aproximarea. Proceduri:
1. Pregătiţi o hartă a ariei studiate şi proiectaţi localizarea elementelor ca
puncte
2. Suprapuneţi o grilă de coordonate pe care o orientaţi cum doriţi.
3. Determinaţi coordonatele fiecărui punct folosind grila. S-ar putea să
fie nevoie să marcaţi şi„ greutatea” punctelor (număr de locuri, camere
etc.)
4. Însumaţi şi împărţiţi la numărul de puncte pentru media aritmetică
simplă sau ponderată cu greutatea.
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Distanţa standard: Prin metoda centrului principal se pot pierde date. O
metodă de a corecta este calcularea distanţei standard, echivalentul
spaţial al deviaţiei standard. Aceasta măsoară variaţia locaţiilor
facilităţilor sau turiştilor faţă de centrul principal. Ea este şi o funcţie a
mărimii regiunii fiind diferită funcţie de talia regiunii. O dată distanţa
standard a punctelor din model stabilită ea trebuie studiată şi ponderată
cu mărimea greutăţii standard a populaţiei. Numai apoi două regiuni pot
fi comparate. Proceduri: 1. Pregătiţi a hartă a distribuţiei facilităţilor sau
turiştilor, calculaţi centrul principal. 2. Pregătiţi o foaie de lucru similară
celei din figură. 3. Măsuraţi distanţa între centrul principal şi fiecare
punct. După formula SD = √ (∑ D2i / n) unde SD este distanţa standard,
Di distanţa de la puncte la centrul principal şi n numărul de puncte fără
centrul principal.
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Indexul de compactibilitate: cercetarea turistică alocă mult timp
caracteristicilor regiunii: mărime, climat, atractivitate, nivel de
dezvoltare. O calitate care e deseori trecută cu vederea este
compactibilitatea regiunii: cu cât mai compactă cu atât costurile
deplasării (mărfuri, oameni etc. ) sunt mai mici. Proceduri:
1. Se caută o hartă de bază a regiunii, se calculează aria (A).
2. Se măsoară cea mai mare diagonală (D‟= a regiunii,
3. Se calculează diametrul (D) după formula D = 2√ (A/ π)
4. Se calculează compactivitatea C = D / D‟ cu cât mai mic cu atât mai
compact.
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Indexul conectivităţi: se foloseşte teoria grafurilor pentru a determina
gradul de conectare al nodurilor regiunii. Proceduri:
1. Se ia o hartă care are coridoarele majore de transport din regiune. Se
stabilesc coridoarele majore şi punctele semnificative (procedură cu înalt
grad de subiectivism)
2. Se numără numărul direct de legături directe între perechi de puncte
(L)
3. Se numără punctele (P)
4. Se calculează conectivitatea µ = L / 3(P-2)

Analiza celor mai apropiate vecinătăţi: Privind o hartă a unei zone
vom constata chiar la o simplă vedere că sunt zone care sunt similare, au
un anumit grad de asemănare iar altele sunt izolate, singulare. Analiza
celor mai apropiate vecinătăţi permite o privire obiectivă privind
singularitatea sau similitudinea punctelor din regiune Proceduri:
1. Se ia o harta a zonei pe care se marchează locul elementelor care se
studiază, sub formă de puncte
2. Se desenează un pătrat care include toate punctele. Mărimea pătratului
este esenţială pentru acurateţea calculului
3. Se calculează aria pătratului, a
4. Se numără punctele şi se calculează n
5. Se măsoară distanţa între fiecare punct şi cea mai apropiată vecinătate.
6. Se determină distanţa medie teoretică dacă punctele ar fi distribuite
uniform dr = C [√ (a/n)]
7. Se calculează raportul celei mai apropiate vecinătăţi Rn = d0 / dr 8. se
interpretează valoarea lui Rn: valorile mai mari de 1 indică o tendinţă spre
uniformitate iar mult sub 1 indică izolarea.
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Indexul sezonalităţii turistice: pentru a evalua sezonalitatea
atractivităţii unei regiuni se calculează un index care se foloseşte pentru
compararea între afaceri sau evoluţia sezonalităţii în timp.. Proceduri:
1. Se construieşte o matrice a „origine – destinaţie” ca în figură. Fiecare
origine este reprezentată printr-un rând iar fiecare destinaţie printr-o
coloană. Celulele conţin numărul de călătorii (în călătorii / persoană,
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înnoptări / persoană etc.) pentru o pereche de destinaţie – origine. Fie
celula Tij unde i este originea iar j este destinaţia
2. Se calculează totalul pentru fiecare rând şi coloană ca ∑ Ti respectiv
Tj
3. Se obţine indexul D= 105 (Tij) / ∑Ti∑Tj ca în exemplul
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Indexul atractivităţii turistice: pentru a elimina impresia personală în
determinarea atractivităţii unei regiuni se calculează un index care este
numai o măsură a proporţionalităţii sau distribuţiei relative a călătoriilor
de la o anumită origine spre fiecare destinaţie studiată. Proceduri:
1. Stabiliţi o listă a atributelor care pot caracteriza atractivitatea regiunii.
E un procedeu spinos, fiecare trebuie să fie independent şi să cuprindă
practic întreaga viaţă a regiunii.
2. Grupaţi criteriile individuale în categorii de genul celor din tabel
3. Selectaţi panelul de experţi care vor aloca o greutate specifică fiecărei
categorii (de regulă 20-40 de persoane).
4. Stabiliţi procedurile privind evaluarea greutăţii fiecărui criteriu.
5. Alocaţi fiecărei categorii greutatea pe scală de la 0-1. Obţineţi
ierarhizarea pe fiecare criteriu pe fiecare zonă ca Sij unde i se referă la
criteriu iar j la zonă. Înmulţiţi fiecare scor cu greutatea corespunzătoare
Wi şi obţineţi măsura atractivităţii fiecărei zone.
6. Însumaţi toate zonele ca Aij pentru a obţine atractivitatea unei regiuni
Aj

Pentru analiza calitativă dar şi obiectivă a unei regiuni se mai
folosesc o serie de indicatori. Ne-am limitat numai la aceştia pentru a
ilustra cât de elaborată este metoda analizei unei destinaţii turistice încă
la timpul determinării regiunii pe care aceasta urmează să o cuprindă.
Am dat numai o descriere sumară, pentru practică este obligatoriu
recursul la sursă. Orice amatorism se răzbună. Deschiderea unei noi

66

pieţe (destinaţii) este o operaţiune costisitoare. Viitorul investitor
apelează la credite, deci are nevoie de planuri de afaceri care pot fi
acceptate de sistem, „scrise” într-un limbaj cunoscut. Dacă viitoarea
destinaţie nu oferă elementele pentru analiza deciziei, investiţia se
reorientează spre altă zonă. Exemplu: potenţialul turist care nu găseşte
posibilităţi de rezervare on line în timp real va renunţa, neavând
încredere; ori România lipseşte din sistemele de rezervare globală pentru
că sistemul bancar românesc nu este racordat la sistemul de decontări on
line în timp real. O analiză exhaustivă, de tipul celei arătate în acest
capitol va releva imediat punctul slab.
Bibliografie selectivă
Smith Stephen – Tourism Analysis , Logman 1993
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations Eselvier
2005
***
Colectia
Tourism
Review
disponibila
on
line
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/en/index.html
*** - Real Estate and Destination Development in Tourism - 3
International Tourism Research and Concepts (AIEST) 2008
www.aeaweb.org/journal.html - Journal of Economic Literature
www.atlas-euro.org
www.worldleisure.org/about/publications/journal/journal_electronic.html
- World Leisure Journal
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5.

Conceptul de activităţi de leisure24 comunitare.

Obiective:
Ce se înţelege prin practici comunitare
Descrieţi câteva din practicile comunitare privind leisure
Care este deosebirea între leisure şi cheltuirea timpului liber
Care este raportul între leisure, piaţa liberă şi comunitate
Arătaţi particularităţile artei comunitare
Arătaţi particularităţile sportului comunitar
Rezumat: noţiunea de comunitate în sens anglosaxon este abia în
faza de introducere în România recent intrată în UE. Practicile
comunitare au fost obligate să se adapteze noului sistem de economie din
ţările dezvoltate pentru gestionarea problemelor locale în condiţiile şi
după regulile globalizării, pentru integrarea timpului de muncă cu cel de
leisure pentru asigurarea rezolvării problemelor populaţiei şi asigurarea
obţinerii de profit 7/7, 24/24. Exemplificarea prin artele comunitare şi
sportul comunitar deschide discuţia privind turismul comunitar iar de aici
conduce spre abordarea destinaţiei turistice
Cuvinte cheie:
Leisure, practici comunitare, piaţa liberă, arta comunitară, sport
comunitar
Conceptul de practici comunitare
Conceptul de comunitate25 vine din engleză în accepţiunea contemporană
şi aşa este folosit mai jos. Avem două tipuri de comunităţi săteşti pentru
vestul Europei medievale: cea de tip normand (conacul in mijlocul

25

24
Nu avem echivalent în română.
com·mu·ni·ty (k…-my›“n¹-t¶) n., pl. com·mu·ni·ties. Abbr. com. 1.a. A group of
people living in the same locality and under the same government. b. The district
or locality in which such a group lives. 2. A group of people having common
interests: the scientific community; the international business community. 3.a.
Similarity or identity: a community of interests. b. Sharing, participation, and
fellowship. 4. Society as a whole; the public. 5. Ecology. a. A group of plants and
animals living and interacting with one another in a specific region under
relatively similar environmental conditions. b. The region occupied by a group of
interacting organisms. --attributive. Often used to modify another noun:
community problems; community facilities. [Middle English communite,
citizenry, from Old French, from Latin comm¿nit³s, fellowship, from comm¿nis,
common. See COMMON.]
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domeniului şi fermele răspândite pe domeniu) sau cea de tip saxon
(casele în vatra satului iar terenul agricol liber de construcţii de locuit)
separate prin modul de exploatare şi proprietate. Separat avem
comunităţile urbane. Sistemul de drept e diferit pe continent şi în
„insulă”26 Sistemul insular şi-a pus amprenta pe relaţiile internaţionale o
dată cu maturitatea Imperiului Anglo-saxon şi mai apoi prin creşterea
SUA. Comunitatea anglo-saxonă a căpătat trăsăturile de azi încă de la
Marea Cartă iar mai apoi s-a consolidat. La noi, avem însă noţiunea de
„obşte”27 de origine slavă. Marx distinge ca formă particulară de
societate obştea asiatică. Dar valorile şi modul de convieţuire sunt total
diferite. În turism s-a impus prin forţa realităţii (80% din circulaţia
internaţională este ÎNTRE ţările dezvoltate iar turismul intern – domestic
- este dezvoltat mai ales în aceste ţări) sistemul anglo-saxon cu
dezvoltarea lui ulterioară. În Anexa 6 dăm evoluţia sectorului de leisure
în Anglia pentru a evidenţia diferenţele (nu numai cele temporare, ca
succesiune şi ecart în timp). O dată cu accederea la UE şi România şi
26

Pentru comoditate:
putem admite că în lume există două mari sisteme juridice: cel anglo-saxon,
bazat pe cutumă şi cel de tip „napolonian‟ bazat pe lege.
În primul, întâlnit mai ales în Anglia, fostele sale colonii, inclusiv SUA se
porneşte de la principiul că individul are dreptul să facă orice, cu excepţia
faptelor care au fost pedepsite o dată; deci, în faţa unui tribunal individul trebuie
să convingă curtea că fapta sa nu se aseamănă cu cea pedepsită deja.
Descentralizarea sistemului judiciar la nivelul comunităţilor a dus la o
multitudine de soluţii, aplicabile în jurisdicţia respectivă; astfel încât aceiaşi faptă
poate avea soluţii/pedepse total diferite la distanţă de numai câteva mile. Există
totuşi şi o instituţie numită equity - apelul la regină, pentru soluţionarea unor
cauze speciale.
În al doilea, legea spune ce are voie să facă individul şi ce nu are voie, deci
şi cum se pedepseşte. Dacă o faptă nu se regăseşte în lege atunci trebuie cerut
legiuitorului să complecteze legea. Individul trebuie să devedescă în faţa curţii că
a respectat legea. În perioada modernă, acest sistem este strâns legat de
dezvoltarea statelor naţionale.
Convenţiile internaţionale au apărut după „globalizarea‟ activităţii, în
momentul în care statele naţionale trebuiau să ajungă la un compromis privind
desfăşurarea normală, fluidă a traficului maritim. Ele au înlocuit vechea lege a
forţei (pirateria, forţa armată etc.) cu „legea‟ liber consimţită a statelor, sub
presiunea marilor puteri.
27
1) colectivitate, co-munitate de oameni uniti la o anumitã treaptã de
dezvoltare istoricã; societate. 2) repre-zentantã a poporului; adunare obsteascã. 3)
rar grup de oameni care îsi petrec timpul liber sau merg undeva împreunã;
companie; societate. 4) formã de cooperare economicã pentru producerea de
bunuri agricole. e tãrãneascã. * de e comun, public. [g.-d. obstii] <sl. ob²štije
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Bulgaria (celelalte ţări estice sunt mai mult sau mai puţin legate de
cultura catolică sau protestantă, deci aveau deja comunităţi cu
similitudini continentale sau chiar insulare – ex. Ungaria)
Butcher în 1994! scria că „practica comunitară este un mod
distinctiv încă relativ subdezvoltat pentru luarea deciziilor şi distribuirea
serviciilor în cadrul serviciilor publice în UK”. Gama serviciilor şi
ocupaţiilor legate de practica comunitară este foarte largă şi în
diversificare. Astfel că o viziune privind recreerea şi leisure este de la
început privită cu neîncredere la noi datorită îndoielilor normale privind
autenticitatea sau chiar existenţa unor astfel de practici 28. O astfel de
viziune presupune:
- Considerarea clienţilor şi a publicului ca şi co - participanţi în
determinarea aspectelor importante ale furnizării serviciilor
- Tratarea problemelor şi a luării deciziilor mai ales pe o bază
colectivă decât una individuală
- Recunoaşterea valorilor resurselor interne ale comunităţii în
promovarea şi prestarea serviciilor destinate să satisfacă nevoi
- Atenţia ce trebuie acordată definirii diversităţii culturale în
28

prac·tice (pr²k“t¹s) v. prac·ticed, prac·tic·ing, prac·tic·es. --tr. 1. To do or
perform habitually or customarily; make a habit of: She practiced restraint in her
friendships. 2. To do or perform (something) repeatedly in order to acquire or
polish a skill: practice a dance step. 3. To give lessons or repeated instructions
to; drill: practiced the students in handwriting. 4. To work at, especially as a
profession: practice law. 5. To carry out in action; observe: She practices her
religion piously. 6. Obsolete. To plot (something evil). --intr. 1. To do or perform
something habitually or repeatedly. 2. To do something repeatedly in order to
acquire or polish a skill. 3. To work at a profession. 4. Archaic. To intrigue or
plot. --prac·tice n. 1. A habitual or customary action or way of doing something:
makes a practice of being punctual. 2.a. Repeated performance of an activity in
order to learn or perfect a skill: Practice will make you a good musician. b.
Archaic. The skill so learned or perfected. c. The condition of being skilled
through repeated exercise: out of practice. 3. The act or process of doing
something; performance or action: a theory that is difficult to put into practice. 4.
Exercise of an occupation or a profession: the practice of law. 5. The business of
a professional person: an obstetrician with her own practice. 6. A habitual or
customary action or act. Often used in the plural: That company engages in
questionable business practices. Facial tattooing is a standard practice among
certain peoples. 7. Law. The methods of procedure used in a court of law. 8.
Archaic. a. The act of tricking or scheming, especially with malicious intent. b. A
trick, a scheme, or an intrigue. [Middle English practisen, from Old French
practiser, alteration of practiquer, from practique, practice, from Late Latin
pr³ctic¶, practical. See PRACTICABLE.] --prac“tic·er n.
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definirea „nevoilor” şi recunoaşterea importanţei planificării şi prestării
serviciilor într-o formă culturală sensibilă
- imperativul de a atinge nevoile persoanelor dezavantajate ca o
prioritate
Se poate repede observa că aceste cerinţe sunt tipice unei societăţi
dezvoltate şi de tradiţie insulară. Noi, chiar şi după 18 ani de tranziţie şi
„implementare” a viziunii insulare în economie încă o privim cu
neîncredere.
Pentru a defini valorile, teoria a introdus aşa numitul model „biroul
paternalist” (sau ghidul furnizorului în alte accepţiuni) specific perioadei
1956-1974 când s-a introdus modelul practicilor comunitare.
Modelul biroul paternalist
modelul practicilor comunitare
diferenţe în politici şi organizare
Accent pe decizia centralizată şi Accent pe decizia descentralizată /
control politic
delegată şi control politic
Folosirea influenţei democratice / Folosirea influenţei democratice /
publică a mulţimii prin democraţia publică a mulţimii prin o mixtură de
reprezentativă (implicare limitată a democraţie reprezentativă sau directă
publicului / consumatori în luarea (implicarea extensivă a publicului /
deciziilor)
consumatorilor în luarea deciziilor
Distincţie clară între politică şi Dispare distincţie clară între politică
management
şi management
Tendinţă spre uniformizare şi Tendinţă spre concepţia pluralistă a
concepţia nevoilor consumatorilor: nevoilor
consumatorului:
corectitudinea prin tratarea egală a corectitudinea obţinută prin tratarea
oamenilor, eficienţa prin economii de publicului echitabil, eficienţa prin
scală standardizate
acomodarea mai bună a serviciilor la
nevoi
Management ierarhizat (sus - jos Management şi evidenţă delegate,
clar, linii simple de evidenţă şi decizia împinsă cât mai jos cu
responsabilitate. Deciziile operative putinţă. Controlul se bazează pe
la nivel înalt. Structuri de control valori (culturale) – se acordă credit
organizaţional (birocraţie)
integrităţii indivizilor
Comunicare
verticală,
rolul Comunicare orizontală cu rol şu
structurilor bine definit
structuri fluide
Folosirea specialiştilor profesionişti Folosirea
sistemului
holistic„departamentali”
interdependenţa între profesionişti şi
specializarea organizaţională
Diferenţe în practica şi prestarea serviciilor
Expertiza muncitorilor este folosită Expertiza muncitorilor este folosită
pentru identificarea nevoilor stabilite pentru a asista comunităţile
să
prin
criterii
profesionale
/ articuleze nevoile / cereri şi găsirea
administrative pentru a corespunde soluţiilor; dezvoltare în parteneriat cu
politicilor predeterminate
comunitatea
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Structura muncitorilor în relaţia
muncitor / client; separare clară a
rolurilor (metoda „participantului
dependent”); rezolvarea problemelor
de sus în jos
Folosirea abilităţilor profesionale şi a
„furnizorilor”
în
pregătirea
acţiunilor, planificare, prestare
Volumul de muncă este realizat cu
individuali sau „individuali agregaţi”
ca clienţi şi consumatori

Muncitorul este „utilizat” mai repede
decât „în frunte”; o disipare a
rolurilor
(metoda
„participant
independent”)
Rezolvarea
problemelor după modelul interactiv /
parteneriat
Se promovează şi se facilitează
folosirea talentelor ex. munca în
grup, comunicarea
Volumul de muncă este realizat de
comunitate (indivizii sunt mai repede
văzuţi ca membrii ai comunităţii
decât ca reprezentanţi ai intereselor)
„beneficiari” şi „cetăţeni” mai repede
decât clienţi şi consumatori

Înţelesul comunităţii s-a deplasat de la „a avea ceva în comun” spre
interacţiune şi recunoaştere reciprocă, spre „ataşamentul la comunitate”
şi „ a fi parte a…” Se ajunge la o nouă calitate, o nouă valoare care duc la
o dimensiune normativă a comunităţii aşa cum se vede în tabel:
- se dă o valoare pozitivă activităţii participative realizate cu alţii,
sensul scopurilor şi mijloacelor comune, jucând un rol şi aducând o
contribuţie la viaţa colectivă a grupului.
- Se activează valoarea pozitivă a prieteniei, a sprijinului mutual
derivat din solidaritatea socială caracteristică comunităţii
- Valoare pozitivă prin auto plasarea fiecăruia în ansamblu muncii,
înţelegerii şi semnificării ,ceea ce dă sens lumii fiecăruia şi îl ajută să se
plaseze.
O astfel de organizare pune o problemă pentru modus operandi
al sistemului profesioniştilor, administratorilor şi politicienilor prin
schimbare puterii în grupuri. S-a pus întrebare dacă o astfel de abordare
este fezabilă. Practica a răspuns afirmativ
Conceptele şi practica privind recreerea29 şi leisure în comunităţi
defineşte

Termenul leisure nu are echivalent în română. În engleză se
leisure
1. Freedom from time-consuming duties,

29

Folosim acest termen pentru că echivalenţii din română: agrement, distracţie,
divertisment sau activităţi recreative nu acoperă înţelesul în engleză. rec·re·a·tion
(rµk”r¶-³“sh…n) n. Abbr. rec. Refreshment of one's mind or body after work
through activity that amuses or stimulates; play.
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responsibilities, or activities. See Synonyms at rest30. --attributive.
Often used to modify another noun: leisure time; leisure travel. --idiom.
at (one's) leisure. When one has free time; at one's convenience: I'll
return the call at my leisure. [Middle English, from Norman French
leisour, from Old French leisir, to be permitted, from Latin lic¶re.]
Din tabelul din anexa 4 observăm că preocupările mediului
anglo-saxon privind timpul liber sunt relativ vechi, oricum cu câteva
secole înaintea altor state moderne. De fapt, până la sfârşitul Evului
Mediu producţia era artizanală. Oamenii munceau ca să trăiască, nu ca
scop în sine. Odată ce morala protestantă s-a impus, profitul este cel care
comandă. Ori un om nu putea lucra decât un număr limitat de ore, din
limite fizice, duse la extrem în perioada industrializării, fie că e vorba de
continent, insulă sau SUA. Primul care s-a lovit de probleme a fost regele
Angliei, rămas fără soldaţi din cauza epuizării fizice a copiilor. Apar
astfel limitările muncii. Am arătat în primul capitol rezolvarea tip Ford
pentru duminica liberă. Dar producţia de masă, „epuizarea” capacităţii
30

rest (rµst) n. 1. Cessation of work, exertion, or activity. 2. Peace, ease, or
refreshment resulting from sleep or the cessation of an activity. 3. Sleep or quiet
relaxation. 4. The repose of death: eternal rest. 5. Relief or freedom from disquiet
or disturbance. 6. Mental or emotional tranquillity. 7. Termination or absence of
motion. 8. Music. a. An interval of silence corresponding to one of the possible
time values within a measure. b. The mark or symbol indicating such a pause and
its length. 9. A short pause in a line of poetry; a caesura. 10. A device used as a
support: a back rest. 11. Games. See bridge. --rest v. rest·ed, rest·ing, rests. -intr. 1. To cease motion, work, or activity. 2. To lie down, especially to sleep. 3.
To be at peace or ease; be tranquil. 4. To be, become, or remain temporarily still,
quiet, or inactive: Let the issue rest here. 5. To be supported or based; lie, lean, or
sit: The ladder rests firmly against the tree. 6. To be imposed or vested, as a
responsibility or burden: The final decision rests with the chairperson. 7. To
depend or rely: That argument rests on a false assumption. 8. To be located or be
in a specified place: The original manuscript rests in the museum. 9. To be fixed
or directed on something: “His brown eyes rested on her for a moment” (John le
Carré). 10. To remain; linger. 11. Law. To cease voluntarily the presentation of
evidence in a case: The defense rests. --tr. 1. To give rest or repose to: rested my
eyes. 2. To place, lay, or lean for ease, support, or repose. 3. To base or ground: I
rested my conclusion on that fact. 4. To fix or direct (the gaze, for example). 5.
To bring to rest; halt. 6. Law. To cease voluntarily the introduction of evidence in
(a case). --idioms. at rest. 1.a. Asleep. b. Dead. 2. Motionless; inactive. 3. Free
from anxiety or distress. lay to rest or put to rest. 1. To bury (a dead body);
inter. 2. To settle (an issue, for example), especially so as to be free of it: The
judge's ruling put to rest the dispute between the neighbors. [Middle English,
from Old English.] --rest“er n.
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fizice de consum în Anglia, SUA şi pe vestul continentului a dus la
şomaj, neproductiv pentru capitalist. Iată poate de ce teoria keynesistă se
ocupă de „folosirea deplină a forţei de muncă…” metodă sigură de
obţinere a profitului maximal, de la întreaga populaţie aptă să fie activă.
Încă înainte de apariţia economiei serviciilor sau a trăirilor s-au căutat
soluţii pentru „capitalizarea” timpului liber. Şi în timpul liber populaţia
trebuia, conform perceptelor protestante să valorifice talantul spre gloria
Lui. Încet, timpul liber se dirijează nu spre odihnă (rest) ci spre
„consum”. Înţelesul actual al termenului este „folosirea timpului
liber”. După dicţionarul terminologiei turistice „activităţile întreprinse
în timpul leisure sunt descrise în sens larg ca receere. Deci, călătoria de
leisure este o călătorie de plăcere, distinctă de călătoria de afaceri, care
este întreprinsă în legătură cu munca; termenul „business travel agent”
şi „leisure travel agent”se referă la agenţi specializaţi în una din aceste
activităţi”. (observăm ezitările, din cauza volumului, turismul de afaceri
va fi postat la turism!)
World Leisure Organization defineşte
leisure is ... este
• Recreation = recreere
• the arts and culture = arta şi cultură
• sport = sport
• festivals and celebrations = festivaluri şi sărbători
• play = jocuri (distracţie?)
• travel and tourism = călătorii şi turism
• health and fitness = sănătate şi fitness
toate puse în slujba scopurilor
where ... unde
• Social Development means ...enlarging choice and access =
Dezvoltarea socială
…lărgirea alegerii şi accesului
• Cultural Development means ... affirming and enriching cultural
identities
= Dezvoltarea culturală … afirmarea şi îmbogăţirea
identităţilor culturale
• Economic Development means ... achieving sustainable and well
distributed growth = Dezvoltarea economică … realizării unei distribuţii
sustenabile şi bune (satisfăcătoare?) a bogăţiei.
Iată “saltul”, de la timp liber la „utilizarea timpului liber”.
Omul, membrul comunităţii (iată de ce e atât de importantă noţiunea de
comunitate!) se implică în trăirea vieţii, deci în toate, tot timpul, 24/24,
7/7. Nu pentru „producerea bogăţiei” ci pentru „distribuirea ei”. Cum
leisure este o activitate cu costuri, acestea trebuie suportate, deci
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apare şi locul profitului, mai evident în turism. Atât numai, că în
ultimele doua decenii profitul poate apărea „ambalat” în forme din cele
mai surprinzătoare: linişte socială prin implicare corporatistă,
aruncarea războiului în afara comunităţii, câştigarea competiţiilor…
Iată cum anticul otium = timp liber şi pentru sclav (cetăţenii nu munceau,
participau la viaţa cetăţii!), anul sabatic la fiecare 7 ani = sa nu mai
lucreze pământul, sa anuleze datoriile sa elibereze sclavii din antichitate,
apoi peste timp 1871 vacanta bancara = câteva zile libere pe an nelegate
de sărbătorile religioase, apoi pentru sărbători publice = a vedea măreţia
comerciala => Jerome K. Jerome … Harry si Hariete ; George Gissing la
1892 « azi e zi de sărbătoare bancara iar străzile sunt supraaglomerate de
mulţime… » iar în 1936 săptămâna de concediu plătit in Anglia. Billy
Butlin care făcuse lobby a inaugurat tabăra sa de la Skegness. 8000 de
oameni în concediu in sec XVIII lea ca să se ajungă la 15 mil. in 1945
numai în Anglia. Nici un om de afaceri capitalist nu putea să piardă
această mare oportunitate de profit: cheltuirea timpului liber! 31Încă în
1971 Parker (preluat după Tancred) a dezvoltat modelul dimensiunii
critice a relaţiei muncă – leisure.
Constrângere
(timpul de muncă )

Muncă

Obligaţii legate de muncă,
de non-muncă, obligaţii
familiare

Îndeplinirea unor nevoi psihologice. Nevoile
psihologice sunt acele nevoi care trebuie
îndeplinite pentru susţinerea vieţii, ca nevoia
de apă sau de protecţie, adăpost.

Continuum muncă – leisure

31

Libertate, intimitate
(timp liber)

Leisure

Munca e „oarbă”: merge întra-colo unde o duc împrejurările. Dacă e înţelept
organizată şi, pe deasupra , sprijinită de tehnologii ce-i ridică productivitatea şi
eficienţa, ea produce valori adăugate de care oamenii, piaţa au nevoie. Iată
condiţia ca munca să aducă bunăstare. Altfel…Dacă munca e organizată anapoda,
în contrasens cu mersul lumii, cu nevoile pieţelor, ea risipeşte doar resurse. Şi în
loc de belşug aduce sărăcie. Calcule făcute după decembrie 89 au scos în prim
plan un adevăr dramatic: dacă, în anii de recesiune sau chiar de creştere, în câteva
sute de întreprinderi româneşti, muncitorii ar fi fost trimişi acasă şi li s-ar fi plătit
salarii fără să muncească… economia ar fi ieşit în câştig. Iată dovada că munca în
sine nu are valoare. Adrian Vasilescu, 21 august 2006
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Tot acum trebuie să facem punctăm deosebirea între comportamentul
în timpul de leisure (petrecerea timpului, consumul de leisure) şi
conceptul de lifestyle. Dacă lifestyle32 implică un anumit mod de viaţă,
de comportament posibil şi la muncă şi în timpul liber, leisure face
diferenţa între timpul de muncă şi cel liber.
Conţinutul termenului leisure este mai complex, dar idea de bază în
care îl folosim mai departe a fost explicitată. Atenţie, leisure este numai
pentru cei bogaţi, pentru colectivităţile din ţările bogate, ale căror
economii au realizat acumulările de scară care să permită „infrastructura”
şi logistica pentru cheltuirea timpului liber pentru masa de membrii ai
colectivităţilor. Ca o zonă se fie destinaţie turistică ea trebuie să ofere
o masă critică minimă de elemente de consum pentru leisure care să
permită colectivităţii şi turiştilor să practice leisure. Avem turism şi
acolo unde comunitatea locală nu consumă timp liber, dar sunt cazuri
„exotice” şi de regulă de scurtă respiraţie, la marginea societăţilor
dezvoltate. Devenind membru UE România este obligată să treacă la
leisure care este unul din elementele calitative de bază ale standardului
de viaţă UE, dar mai ales al economiei uniunii, deci o sursă semnificativă
de venit de la o populaţie de 20 milioane. Avem încă să atingem acest
nivel, la Sibiu fiind puţin mai avansaţi. Ce înseamnă piaţa de leisure în
SUA? În anul 2007 2,1 trilioane de dolari cifră de afaceri. V. anexa 7

32

life·style also life-style or life style (lºf“stºl”) n. A way of life or style of living
that reflects the attitudes and values of a person or group: “It was a millionaire's
lifestyle on the pocketbook of a hairdresser” (People).
USAGE NOTE: When lifestyle began to gain wide currency a generation ago, a
number of critics objected to it as voguish and superficial, perhaps because it
appeared to elevate habits of consumption, dress, and recreation to a primary
basis of social classification. Nonetheless, the word has proved durable and
useful, if only because such categories do in fact figure importantly in the
schemes that Americans commonly invoke in explaining social values and social
behavior, whether appropriately or not, as in Rachel Brownstein's remark that
“an anticonventional lifestyle is no sure sign of feminist politics, or indeed, of
any politics at all.” As such, the word has won the occasionally grudging
acceptance of the Usage Panel. Fifty-three percent of the Panelists accepts the
word in the sentence Bohemian attitudes toward conventional society have been
outstripped and outdated by the lifestyles of millions of young people, and fully
70 percent accepts the word in the sentence Salaries in the Bay Area may be
higher, but it may cost employees as much as 30 percent more to maintain their
lifestyles, where the economic context makes more apparent the need for a word
that denotes categories based on consumption practices.
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Teoria clasică privind destinaţiile turistice menţionează că în
definirea caracteristicilor recreerii comunităţii trebuie să ne axăm pe
„comunitatea de interes” şi grupurile cu dezabilităţi. Ultimele pentru
confortul lor şi al mediului în care trăiesc. La comunităţi de interes se
enumeră de regulă persoane de vârsta a treia („semnificativi ca număr şi
voturi!”), tineri, grupuri sociale, sexuale, rasă, minorităţi, privarea de
acces a şomerilor etc. orice grup care este potenţial pericol pentru „pacea
socială” explicită şi declarată şi care trebuie integrat în responsabilităţi
publice şi sociale astfel ca prin satisfacerea ego-ului să devină
consumatori de timp liber după regulile şi normele respectivei
colectivităţi.
Confruntate în deceniul şapte cu numeroase probleme sociale,
autorităţile statelor dezvoltate, sprijinite de mediul academic pentru
fundamentarea ştiinţifică au promovat noi mijloace de gestionare a
activităţii de leisure. Serviciile au fost descentralizate iar
responsabilitatea a fost trecută spre nivel local. Aceasta a permis o
dezvoltare accelerată a comunităţilor locale, nu numai sub aspectul
leisure şi recreere dar mai ales ca sentiment al apartenenţei, al simţului
comunitar. Proliferarea festivalurilor e un exemplu elocvent, organizarea
lor fiind o acţiune complexă, care a generat sistemul voluntariatului –
pentru implicare masei comunităţii, mai ales a tinerilor, viitori cetăţeni,
dar şi pentru reducerea cheltuielilor şi menţinerea ratei profitului la
prestatorii lucrativi colaterali, care s-au văzut astfel exoneraţi de
cheltuieli mari legate de eveniment. O tendinţă puternică, care poate fi
menţionată drept consecinţă dar şi mijloc este integrarea cu asigurarea
altor servicii, precum educaţia şi formarea. Aşa a apărut noţiunea de
„task force” (echipă de intervenţie?) care să asigure expertiza,
managementul dar şi „onorabilitatea”, credibilitatea structurii
organizatoare.
S-au constitut astfel o serie de metode pentru livrarea serviciilor
comunitare de leisure.
Astfel, metoda asigurării proiectelor privind recreerea cu
resurse ale comunităţii livrate „de sus până jos” de comunitate.
Furnizarea se poate face direct mai ales în zone în care încă experienţa
comunitară este redusă sau se pot pune la dispoziţie o serie de facilităţi
existente inclusiv sistemele de voluntariat sau ajutor mutual existente şi
funcţionând pentru alte scopuri, echipamente, transport local, sau chiar
asistenţa funcţionarilor pentru expertiză tehnică gratuită, etc. ceea ce
reduce costurile generale ale evenimentelor. Frecvent este necesar ca
lucrători specializaţi să facă o muncă sistematică în această direcţie,
precum în promovarea şi organizarea animaţiei, bine cunoscută pe
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continent dar mai greu de implementat în UK şi SUA, mai ales datorită
calificării interdisciplinare, dar specializată a animatorilor.
Metode orientate spre client: majoritatea organizaţiilor pentru
leisure şi recreere au ca limită obligatorie „idealul comunitar” de a
demonstra demersurile către comunitate, diversitatea culturală
(obligatorie pentru oraşe ca Londra sau New York de ex.), folosirea
resurselor locale şi sentimentul „local”. Au apărut astfel o serie întreagă
de cursuri, de regulă larg susţinute în diverse moduri, pentru facilitarea
participării pentru activitatea organizaţiilor din domeniul sportului şi
distracţiei (ansambluri teatrale, cluburi sportive, asociaţii pentru
conservarea patrimoniului, cluburi de drumeţie, etc), pentru dezvoltarea
comunitară (iniţiative spontane pentru organizarea de noi activităţi sau
pentru noi segmente sociale), grupuri de acţiune comunitară (mai ales
voluntariat pentru grupuri dezavantajate), grupuri sociale (grupurile de
muncitori în UK, bazate pe băutură, la birtul din localitate, excluzând
femeile au ajuns să-ţi dezvolte oferta spre jocuri, acceptarea femeilor,
sport, hobby etc.)
Deosebit trebuie să menţionăm metoda parteneriatului între
sectorul public şi cel bazat pe voluntariat, mai ales pentru întreţinerea
facilităţilor de sport, cinema etc. care fie sunt costisitoare fie nu au masa
minimă pentru existenţă lucrativă.
Stiluri de management şi dezvoltarea abordării recreeri
comunitare: am asistat la o tranziţie de la accentul pe utilitatea pusă la
dispoziţie spre client prin recunoaşterea comunităţii ca o resursă.
Dimensiunea
Obiective

Stil
de
management
Consultanţă
Atitudinea
faţă
de
clienţi
Percepţia
utilităţii

Scopul
utilităţii
Maximizarea
veniturilor şi
expertizei
Centralizat

Scopul activităţii
/ grup
Maximizarea
participării

Scopul comunităţii

Descentralizare

Profesional
Reglementat/
controlul
beneficiarilor
Tehnic

Consultant
Încurajarea
utilizatorilor rari

Descentralizat,
catalitic, convingător
Parteneriat
Ajutor pozitiv pentru
dezavantajaţi

Finalitatea
programului

Reactiv
(ex.
cluburi, şcoli,
ocazional)

perioada

La

începutul

Asigurarea
/
livrarea
serviciilor
Mai
informal,
distractiv
şi
sociabil:
„căderea”
elitismului
Sfârşitul anilor
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Maximizarea
oportunităţilor

Resurse partajate
Dezvoltare proactivă,
creativă (integrată)

În curs spre noile ţări

anilor 70

70
începutul
anilor 80

acceptate

Descentralizarea sistemului de management şi relaţiile în comunitate sunt
elocvent reprezentate de schemele de mai jos.

Sistemul de management ierarhic, tradiţional

Managementul comunitar de stil de parteneriat şi consulare
S-a ajuns astfel la transformarea autorităţilor din furnizor direct
de servicii la un furnizor de posibilităţi ceea ce a permis o politică
raţională care a transferat puterea spre guvernele locale (atenţie, SUA
Germania au guverne locale, de land etc. care sunt mult mai puternice
decât un consiliul judeţean de exemplu), o economie raţională printr-o
abordare pragmatică a spiralei costurilor la guvernele locale cu impact în
economia „productivă” prin filozofia primatului pieţei, o organizare
raţională bazată pe sentimentul că guvernarea locală este mai eficientă
decât birocraţia centralizată.
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Leisure, liberalismul pieţei şi comunitatea
Scopul major al comunităţii este să implice cât mai mulţi şi cât mai mult
membrii comunităţii în activităţile de leisure. Cum se împacă acest
deziderat cu principiile economiei de piaţă? În anii 80 în Anglia şi pe
continent gândirea liberală s-a impus din nou. Furnizorii de servicii de
agrement au trebuit să se adapteze. Una din direcţiile majore a fost
privatizarea activităţilor şi zonelor care până atunci se credeau
responsabilitatea guvernului ,care era confruntat şi cu o cerere crescândă
se servicii de agrement dar şi cu constrângeri privind impozitele. Astfel
că sectorul public a devenit mai repede un organizator decât un
furnizor de servicii de agrement. Ori filozofia liberală se bazează pe
libertatea individului care ia decizii raţionale bazate pe informaţie, iar
conceptul de comunitate pe interesele colective care fie cer un răspuns de
voluntariat fie un rol activ al guvernului. Liberalii erau în plină campanie
a promovării „societăţii bune” care trebuia să fie finalul iar indivizii un
mijloc pentru al atinge.
Individualismul liberal, în confruntarea cu libertatea pieţii a
apelat la mecanismul major al preţului care permite individului decizii
raţionale conforme interesului său. Piaţa tratează individul mai repede ca
un scop (final) decât un mijloc pentru al atinge, fiecare individ având
propria viziune privind buna societate. Totuşi, teoria liberală admite
nevoia ca guvernul să intervină să protejeze piaţa de tendinţele de
monopol, mai ales pe calea legii.
Individul este considerat raţional pentru că
1. Ea / el are competenţa naturală (să-şi maximizeze bunăstarea) şi
2. Are competenţa tehnică (abilitatea în a face alegeri, funcţie de costuri).
Pieţele nu sunt fixe, mai ales în ceea ce priveşte leisure, unde
costurile sunt validate de piaţă şi nu sunt pretabile planificării. Tocmai
decizia indivizilor determină reacţia şi starea pieţei. Ori o piaţă
competitivă este cea care garantează suveranitatea cumpărătorului.
Totuşi, tot în acea perioadă a apărut teoria „căderii / prăbuşirii
pieţelor” ceea ce presupune:
1. Un arbitru neutru rezolvarea conflictelor din interesele de grup (ex.
promovarea turismului la ţară şi conservarea mediului)
2. Surmontarea monopolului comunităţilor locale, a „efectului
vecinătăţii” când ne - utilizatori pot benefica de investiţiile altora
(parcuri, spaţii deschise, plaje etc.)
3. O politică paternalistă faţă de persoanele cu dezabilităţi (unde se
include şi sărăcia!).
Prăbuşirea pieţelor a fost considerată, după unele opinii drept
efectul creşterii costului externalităţilor: protecţia mediului, politicile

80

educaţionale şi investiţiile în capitalul uman cu costuri ridicate. La
acestea se poate adăuga teoria bunurilor publice: parcuri, grădini,
biblioteci incluse acum în necesarul vieţii. Ori individul, acţionând ca
atom, liber se mişcă în aceste spaţii publice ceea ce confirmă legătura
strânsă între societate, comunitate şi profitul individual.
O lungă discuţie a fost generată de gradul în care statul poate
intra în piaţă pentru a „redistribui” echitabil! veniturile, prosperitatea (v.
sistemul nordic sau cel german). Ori, informaţia circulând liber pe mass
media punea problema dacă inegalitatea poate fi în beneficul societăţii ca
întreg, ceea ce ducea la amendarea principiului pieţei libere astfel încât
piaţa liberă ar trebui să înlocuiască „principiul diferenţierii” cu „principul
democratic”.
Ori tocmai în zona leisure presiunea era mai mare, din ,motive
evidente. O pictură, la vânzare are preţul dictat de piaţă dacă nu o
considerăm drept un „bun public”. Similar, dar diferit, plimbatul prin
spaţiile publice implică costuri sau …în cazul turismului…! Avem deci
bunuri publice care nu pot fi preţăluite prin mecanismul pieţei, mai ales
că toată lumea profită de folosirea lor, inclusiv free rider-ul (terţul): Deci
bunurile publice trebuie plătite de comunitate fie prin sponsorizare,
subscripţie sau impozite ceea ce impune şi un control strict. Una din
viziuni cerea o echilibrare / compensare între costuri şi beneficii. Dar
cum echilibrezi cererea şi oferta în materie de radiodifuziune, dar
costurile imense care anunţau lansarea sateliţilor?
Prăbuşirea pieţelor presupune o economie politică morală care
să protejeze şi interesele individului în anumite condiţii (subliniem, mai
ales în cazul special al leisure). Aceasta a condus la o serie de programe
care prin diversitate să asigure protecţia suveranităţii consumatorului. În
plus guvernul trebuia să intervină ca regulator.
Exemplu concludent este radiodifuziunea unde guvernul trebuie
sa asigure:
1. Protecţia consumatorului de programe care pot să-l ofenseze,
indecente, care încurajează crima etc.
2. Prezentarea ştirilor în mod imparţial şi corect
3. Cu omiterea substratului religios, politic sau politicii sociale
4. reclama să respecte unele reguli.
De unde reguli privind francizarea programelor etc. etc.
Oricum era evident că trebuie să se respecte dreptul suveran al
individului ca şi egalitatea în faţa oportunităţilor şi accesului. Aceasta a
condus la conceptul de discriminare pozitivă, descentralizarea serviciilor,
dezvoltarea comunităţilor şi integrarea serviciilor ceea ce a impus un
management specific cu restricţii şi libertăţi particulare.
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Filozofie
Obiective
financiare
Stil
de
management
Orientarea
programului
Atitudinea faţă
de clienţi

Scopul
leisure
al
comunităţii
Îmbogăţirea vieţii prin
acţiuni colective
Să asigure un servicii
accesibile tuturor, dar mai
ales dezavantajaţilor
Descentralizat,
convingător,
catalizant,
folosirea voluntarilor
Proactiv, creativ, echitabil,
cu potenţial de creştere
A aduce ajutor pozitiv
celor care au nevoie

Principiile pieţei libere
Piaţa liberă şi alegerea
individuală
Costuri mici, productivitate,
profit
Profesionişti, experţi care să
asigure eficienţă şi profit
maxim
Orientat spre consumator
Grijă pentru consumator.

Iată cum generalizarea activităţilor de leisure au avut cauze
obiective şi au condus la modificări majore în sistemul şi principiile
economiei pentru că bunuri publice nu pot fi transferate tell quel spre
piaţa liberă. Ce nu schimbă? Orientarea spre profit, dar acum formulată
ca „reducerea costurilor” pentru o creştere mai mare, o oferă mai largă.
Vom aborda ca exemplu arta şi sportul comunitare. Amândouă pot fi
abordate şi ca bunuri / servicii pentru piaţă. Un tablou poate fi o marfă,
dar când valoarea lui simbolică, imaginea în comunitare sau global este
majoră atunci ieşim din zona pieţei; şi atunci când avem de-a face cu o
galerie muzeu de pictură deja piaţa se prăbuşeşte. Taxa de intrare poate fi
o pârghie a acoperirii costurilor dar e de regulă insuficientă. Baronul
Brukenthal a cheltuit mult cu colecţiile sale, dar întreţinerea Complexului
Naţional Muzeal este mult mai mare. Într-un sistem democratic, guvernul
transferă responsabilitatea spre local, chiar dacă menţine fondurile
alocate şi la transferă regulat spre bugetul local. Complexul ASTRA, fără
voluntariat şi participarea membrilor localităţii ar supravieţui greu.
Similar sportul: poate fi o afacere, dar atunci când devine o imagine la
olimpiadă, comunitatea este implicată direct şi aceste activităţi ies de sub
regimul pieţelor.
Artele comunitare
Prin arte comunitare teoria anglo saxonă înţelege regulă acele
activităţi comunitare care îndeplinesc principiile:
- realizarea muncii în colectiv cu furnizorii şi clienţii ca parteneri în
procesul de identificare al nevoilor sociale prin activităţi artistice
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- folosirea resurselor valorice ale comunităţii în procesul de creaţie şi
producere
- recunoaşterea ideii de comunitate ca un spaţiu al localităţii, ca un
sistem de comuniune al valorilor, al interesului de grup cu valorile
culturale, religioase etc.
- o încercare de a întâlni nevoile culturale / recreaţionale sau cel puţin
cele ce sunt pasibile de a fi utile furnizării artelor de sectorul public sau
cel orientat spre piaţă, cu accent pe problemele minorităţilor şi ale
dezavantajaţilor
- conştiinţa ca participarea in artă contribuie la dezvoltarea comunităţii
fiind mijloace de acţiune ale comunităţii care să ducă la schimbare

Obiectiv
Forme
culturale
Raţiune
artistică
Practici
artistice
Localizare
Destinaţie
/
scop artistic
Relaţia
artă
/societate

Arte comunitare
Local
popular

Arte tradiţionale
Naţional, internaţional
Artă înaltă, fine

Extern – arta ca mijloace
Murale, festivaluri, video,
fotografie
Străzi,
parcuri,
centre
comunitare, centre comerciale
Procesul de participare

Intrinsec – arta ca scop în
sine
Balet, operă, teatru, muzica
clasică
Galerii naţionale, muzee
locale, colecţii private
Prezentarea produsului

Integrate cu cultura de fiecare
zi

Diferit de cultura de fiecare
zi

Asistăm la o „democratizare a culturii” în sensul accesului dar şi
al formelor şi mijloacelor, dar şi la o „cultură democratică” care provoacă
elitismul. Se acceptă două tipuri de practici ale artelor comunitare:
modelul animatorului – când un animator este catalizatorul şi modelul
comunitar când animatorul este numai invitat drept consultant pentru
comunitate. Adăugăm accesul şi avem cele trei caracteristici principale
ale artelor comunitare: arta, animaţia şi accesul.
Stilul de realizare este procesul, metoda cooperării unei varietăţi
de grupuri încât să se antreneze întreaga colectivitate. Mijlocul principal
de realizare este animaţia astfel încât arta comunitară este mai ales
„populară”, un bricolaj creativ de artă, meşteşug, sport şi spectacol chiar
când este livrată de profesionişti ai artei „majore”, datorită accesului larg
dar şi accesibilităţii care permit implicarea largă a membrilor
colectivităţii ceea ce duce la politici culturale diferite.
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Raţiunea
politicii
Scopul
politicii
Mediatorii
politicii
Rolul
artistic
Nevoile
artistice
Mesajul
artistic
Proprietatea
artistică
Producţia
artei
Audienţa
Participarea

Arte comunitare
Pluralism,
democraţie
culturală
Descentralizarea deciziei
Animaţie

Arte tradiţionale
Elitism,
democratizarea
culturii
Conservarea
moştenirii
naţionale
Educare

Consultanţă profesională /
animaţie realizată de amatori
Latente

Performanţă profesională

Locale

Universal

Local / vecini

Privat / nestatal

Colectiv

Geniul individual

Oameni obişnuiţi
inclusiv

Elite culturale, critica artei
exclusiv

Stabilirea gusturilor

Această schimbare a filozofiei artei a condus la modificări
majore privind:
- finanţarea artei (agenţii cer rapoarte privind constituirea
fondurilor, cheltuielile, evaluarea, şi controlul),
- în atitudinea faţă de artă (vezi mişcările tinerilor din anii 60 care
au dus la schimbări majore în organizarea festivalurilor, grupuri anti
nucleare, feminism, medicină alternativă, mediu etc.)
Noua stare de fapt a dus la noi politici sociale prin care artiştii
comunitari să poată face arta mai accesibilă mai ales pre grupuri ale
comunităţii ignorate până atunci astfel încât statul bunăstării să fie efectiv
masei comunităţii (ceea ce a condus la detensionarea zonelor de criza dar
mai ales la lichidarea posibilelor crize încât din faza de germinare).
Aceste politici au avut un impact decisiv asupra politicilor
privind urbanismul care a trebuit să creeze noile spaţii şi facilităţi pentru
o astfel de practică. Cauzistica este bogată şi diferă mult funcţie de ţară.
Politicienii, lumea academică şi practicienii au fost reticenţi în a
discuta ceea ce se numesc „bune practici” astfel încât au fost puţine
dezbateri teoretice, practica s-a impus cu ostentaţie. Astfel încât arta
comunitară, participarea şi spiritul civic s-au impus prin acţiunea zilnică,
efectivă. Animatorii au ajuns aproape spre profesionalism, iar salariaţii
din aceasta zonă a comunităţii sunt o parte a comunităţii pe principiul
„costurile” trebuie acoperite, incluzând aici timpul alocat acestor
activităţi, care poate fi considerabil. Sunt puţine cercetări larg răspândite
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în această direcţie, informaţiile au circulat mai ales între responsabili dat
fiind şi nevoia de transparenţă dar şi de discreţie privind fondul
problematicii (ex. nu poţi clama nevoia de pace socială! ca să cheltuieşti
banii publici al comunităţii)
Dar noul rol al artei în comunitate s-a răsfrânt benefic asupra
domeniului economic stimulând creşterea (soluţia magică pentru
permanenţa statului bunăstării!!) economică în zonele tradiţionale ale
comunităţii şi generând noi locuri de muncă şi surse de venit,
îmbunătăţind imaginea zonei şi oamenilor ei. Revitalizarea infrastructurii
nu numai culturale a avut efecte benefice pentru turism care a dus la
efectul de spirală: dezvoltare, artă, turism (consum), profit, dezvoltare
folosind resursele comunitare.
Sporturi şi recreaţie fizică comunitare
Care sunt resursele sportului şi recreaţiei fizice comunitare?
Spre deosebire de arta comunitară care are un concept acceptat sportul nu
are o definiţie „oficială”. Eticheta de „comunitar” poate fi pusă mai ales
la fotbal sau scheme sportive asigurate de comunitate pentru anumite
scopuri. Astfel încât şi aici trebuie să stabilim criteriile prin care
declarăm un sport sau o activitate fizică ca aparţinând domeniului
comunitar, deci intră în zona leisure. Sunt sporturi care se pretează mai
bine decât altele pentru folosul şi sprijinul comunităţii? Sunt altele care
se exclud, având caracter rasist, prea violent sau caracter de clasă? Sunt
spaţii ale comunităţii care permit astfel de dezvoltări sau sportul
comunitar este prin natura sa anti elitist, de nivel de masă?
Scopurile şi obiectivele au fost dezbătute mai ales în context
educaţional. Este sportul de folos şi satisfacţie strict individuale sau poate
atinge zone externe ca fitness33 şi sănătatea, sau solidaritatea de grup şi
statutul social? Poate fi considerat ca pretabil să atingă şi un scop anumit
nu numai ca scop în sine? Trebuie încurajat pentru folosul individului sau
poate fi util mai întâi societăţii pentru sănătatea forţei de muncă,
productivitate mai bună, cheltuirea excesului de energie şi a timpului
liber? Obiectivele care se doresc atinse prin educaţia fizică (pot fi atât
mijloace prin care se ating acestea dar şi scop): dezvoltare fizică
(sănătate), dezvoltare morală, competenţe sociale, stabilitate emoţională,
33

Atenţie la sensul termenilor în engleză şi cel pe care îl putem avea încetăţenit
prin folosinţă zilnică! fit·ness (f¹t“n¹s) n. 1. The state or condition of being
physically fit, especially as the result of exercise and proper nutrition. -attributive. Often used to modify another noun: fitness equipment; fitness centers.
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învăţare pentru cheltuirea timpului liber, auto menţinere în formă,
învăţarea de tehnici sportive. Ele duc la dezvoltarea coeziunii sociale,
dizolvă disensiunile, dezvoltă spiritul de competiţie , elimină şovinismul,
violenţa. Facilităţile sportive aferente trebuie să aibă un acces deschis
tuturor, să ofere un nivel maxim de participare, să furnizeze maximum de
plăcere, să vizeze socializarea şi antrenarea grupurilor defavorizate (fizic
sau material). Bineînţeles că sportul poate fi şi obiect al pieţii sau de
consum strict personal, dar poate fi dezvoltat de comunitate cu scop clar
pentru această finalitate fiind prin urmare susţinut de aceasta (financiar,
furnizare de servicii etc.)
Există mai multe puncte de vedere privind natura şi structura
sporturilor comunitare. Se acceptă însă ca pentru a fi clasificat ca atare o
activitatea sportivă trebuie să aibă în sens larg:
- caracteristici ale sportului respectiv bazate pe provocare (fie cu
mediul: apa, zăpadă etc. fie interpersonală: între participanţi),
condiţiile de desfăşurare să impună provocarea iar
- răspunsul să fie interacţiunea între cele două.
Se pot identifica cinci forme de sporturi interpersonale (clasificare
anglosaxonă): jocuri de „ţintă” (spaţiu partajat, ţinte comune: golf, trageri
cu arcul…), Jocuri de „plasă” (apărarea teritoriului propriu, teritoriul
adversarilor ca ţintă: volei, tenis…), jocuri de obstrucţie (teren partajat
sau în dispută, ţinte comune: squash, snooker, bowling…), jocuri de
„bătaie” (folosirea alternativă a teritoriului iar ţinta cere folosirea
alternativă a atacului şi apărării: crichet, baseball..) şi jocuri de invazie
(teritoriul partajat sau disputat, ţinte distincte: fotbal, baschet…).
Condiţiile impuse pentru competiţia privind teritoriu şi ţintele
personale sunt legate de echipament şi reguli. Analiza sistemelor de jos
trebuie continuată pentru însuşirea termenilor de reguli, obiceiuri, legi ale
locului, răspunsul (atacatorului sau apărătorului), activităţi deschise,
închise, rezervate etc.
Analiza activităţilor sportive comunitare trebuie să se
concentreze asupra aspectelor:
- fizice (sunt activităţi locomotorii sau nu, impun folosirea de
obiecte aruncate, mişcarea este elementul principal sau nu, care sunt
elementele stresante, câte flexibilitate, putere sau rezistenţă necesită…)
- aspectelor sociale (este necesară comunicarea de grup, atenţia se
îndreaptă mai ales spre un anumit jucător, activitatea impune cooperate
sau concurenţă, activitatea impune contactul fizic, e nevoie de
comunicare verbală…)
- cognitive (cât de complexe sunt regulile, e nevoie de strategie, e nevoie
de concentrare, memorie, e necesara gândirea creativă, cât de structurată
este activitatea…)
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- aspecte emoţionale (care sunt emoţiile care se pot declanşa: fericire,
plăcere, încântare, competenţă, încredere, control, ură, teamă…).
Un întreg capitol al teoriei este dedicat noilor jocuri comunitare
aduse de dezvoltarea tehnică şi schimbarea obiceiurilor în diverse
ţări/zone. Uneori aceste noi achiziţii în zone sportului nu sunt
întâmplătoare.
O importantă componentă este cea sexuală: sportul poate fi
practicat în comun de ambele sexe sau (aşa cum e în majoritatea celor
clasice) practicarea este separată după sex. Rasa, etnia şi formarea
culturală joacă un rol esenţial în sport, iar pentru sporturile comunitare
putem face o analiză similară celei din domeniul artei. Similar se tratează
distinct, cu mare atenţie sporturile care pot implica violenţa sau cele
deviante. Elitismul, trebuie analizat de la separarea socială până la
noţiunile de fair play sau comportare de gentleman.
În ceea ce priveşte componenta comercială a sporturilor
informaţia empirică pare a răspunde mulţumitor, dar în realitate sportul
poate fi o afacere. Pentru comunităţi trebuie nuanţat: nu zona pieţei este
cea care le interesează ci mai ales efectul şi modificarea de
comportament a membrilor comunităţii sau efectul derivat prin turism.
Trebuie subliniat că practicarea profesionistă a sporturilor a dus la
transformarea lor într-o activitate stresantă, obositoare, de mare risc dar
cu implicaţii financiare mari. Ori, comunitatea nu se implică în
organizarea sporturilor decât dacă reuşeşte să-şi atingă propriile scopuri,
altfel lasă zonei pieţei să regleze dezvoltarea sportivă locală.
Vorbim astfel de practici ale sporturilor şi recreaţiei fizice
comunitare:
- politica generală de leisure:
- natura grupurilor ţintă (vizate),
- scopul furnizorilor (dezvoltarea comunităţii, acţiuni comunitare,
dezvoltarea calităţii vieţii grupurilor vizate),
- filozofia,
- stilul managementului (descentralizarea furnizării utilităţilor spre local,
sprijinirea coparticipării furnizorilor şi clienţilor locali în exercitarea
puterii locale, integrarea şi parteneriatul cu alţi agenţi),
- practici specifice de management (furnizarea directă a facilităţilor
destinate comunităţii, alocarea de resurse financiare sau efective prin
efort comunitar, animaţie, leadership, autodepăşire)
- politica pentru sport şi recreaţie fizică:
- scopuri şi obiective (stabilirea ţintelor comunitare pentru activităţile şi
programele selectate, evaluarea rezultatelor),
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- selectarea activităţilor pentru programele comunitare (folosirea
metodelor de analiză ţi sistemelor de clasificare pentru problematizarea
naturii şi structurilor formelor sportive),
- sensibilizarea ţintelor speciale (sensibilitate la diversitatea culturală şi
pluralism, analiza elitismului, evitarea excesului de competiţie şi a
violenţei).
Acestea se regăsesc la nivelul politicilor comunitare în scheme
(sisteme) ale autorităţilor locale :furnizarea directă de către comunitate a
utilităţilor sportive mai ales în zonele cu nevoi speciale, desemnarea
„recreerii comunitare” ca o iniţiativă specială bazată pe un larg sprijin
orăşenesc, transformarea leisure şi recreerii comunitare într-o politică
departamentală cât se poate de cuprinzătoare.
Turismul comunitar
Nu alocăm spaţiu special acestei noţiuni, ea fiind complexă şi
necesită o analiză amplă şi specializată. Mai ales că turismul a trecut de
la faza de masă de tip 3S (sun, sea, sand = soare, mare, plaje) la 3E
(Excitement, Entertainment, Education = Agitare, excitare, Distracţie ,
Educaţie) şi acum deja se află la forma 3T (Technology Talent
Tolerance (tehnologie, talent, toleranţă: adică dimensiunea personalizantă
a turismului care foloseşte avantajele tehnologiei pentru dezvoltarea
talentelor individuale fără a impieta libertatea altuia) şi evită 3D (dirty,
dangerous, difficult = murdar, periculos, dificil).
Ilustrăm numai ideea nivelurilor comunitare, grupurile de
interese şi combinaţia lor prin prisma teoriei turismului comunitar:
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La nivel comunitar totul se răsfrânge prin interesul comunităţii
atât ca outgoing sau incoming dar mai ales domestic, respectiv
coexistenţa dublei ipostaze de
- furnizor de servicii turistice (prestator) şi de
- consumator de servicii turistice (turist)
a membrilor comunităţii pentru asigurarea unui life style (mod de a trăi
viaţa!) care să satisfacă nevoile comunităţii ca întreg şi cele ale
membrilor ei ca derivat, ca urmare a descentralizării alocării deciziei dar
şi de resurse, dacă e cazul, de la nivel naţional spre zona locală (fonduri,
bunuri, servicii, probleme, tensiuni, conflicte etc.)
Bibliografie selectivă
*** - Community Leisure and Recreation – Butterworth 1995
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations Eselvier
2005
Tancred B. and G – Leisure management, Hodder / Stoughton, 1992
*** Networking & Partnership in Destination Development & Marketing
– Proceeding of ATLAS Conference 2004
www.atlas-euro.org
www.worldleisure.org/about/publications/journal/journal_electronic.html
- World Leisure Journal

89

6.

Competiţia şi destinaţia turistică

Obiective:
Definirea termenului competiţie în cadrul destinaţiilor turistice
Analiza modelului Porter
Analiza modelului Poon
Analiza modelului Ritchie şi Crouch
Comparaţie între modelele de analiză
Rezumat:
În ultimele două decenii noţiunea de competitivitatea a căpătat
valenţe noi. Interesele comunităţilor locale sunt definite diferit de
principiile concurenţei pieţei libere. Totuşi, destinaţiile turistice sunt
nevoite să-şi adjudece turiştii dintr-un bazin relativ redus: ţările
dezvoltate. Pentru a evalua capacitatea de concurenţă a unei destinaţii se
folosesc o serie de modele elaborate de teoria turistică. Analiza practicii a
condus la noţiunea de nune practici.
Cuvinte cheie:
Competitivitate, modelul Porter, Modelul Poon, Modelul Ritchie şi
Crouch, bune practici
În ultimul de deceniu am asistat în literatura turistică la o
creştere a interesului pentru noţiunea de „destinaţie competitivă”. În
deceniile precedente competiţia în turism a fost identificată mai ales cu
componenta preţ şi se referea mai ales la nivelul micro. După 1990
sectorul turism şi cercetătorii din turism au devenit conştienţi că pe lângă
avantajul adus de preţ sunt multe alte variabile care determină
competitivitatea destinaţiei turistice. Noţiunea de competitivitate a
destinaţiei turistice are două componente: destinaţia turistică şi
competitivitatea.
O destinaţie turistică este bine definită ca o arie geografică în
care turistul se poate bucura de o serie de experienţe turistice. Se disting
astfel câteva niveluri de destinaţii turistice:
- o ţară, o macro regiune (forma din mai multe ţări, Africa de ex.)
- o regiune sau o altă entitate administrativă,
- o regiune anume (Normandia, Bavaria etc.)
- un oraş,
- un spaţiu unic cu o mare putere de atracţie (un parc naţional,
Cascada Iguacu, Disney World în Orlando sau Notre Dame din
Paris etc.
Practic sunt puţini turişti care vor vizita SUA sau Spania, chiar dacă
destinaţia lor este aceasta ci vor pleca pentru New York sau Barcelona,
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sau oraşele flamande etc. Acest tip de destinaţie a fost numit „cluster34”
definit ca „o concentrare geografică de companii sau instituţii
interconectate dintr-un domeniu. Clusters reunesc o serie (cu o masă
critică minimală) de industrii (activităţi) interconectate şi alte entităţi
importante pentru turism”.35
De exemplu clusterul (zona, regiunea) vinului californian care
reuneşte câteva sute de centre de vinificaţie, mii de cultivatori
independenţi, o zonă industrială complementară pentru producerea şi
industrializarea vinului (irigaţii, echipamente agricole, butoaie, etichete
etc.), firme de publicitate, instituţii locale implicate în protecţia mediului
şi vin precum şi Universitatea California din Davis. Deci un cluster este
un grup de atracţii turistice, întreprinderi şi instituţii direct sau indirect
implicate în turism care sunt concentrate într-o anumită arie geografică.
După 2000 s-a ajuns la un acord că produsul fundamental în
turism este experienţa (trăirea) destinaţiei. De aici decurge logic,
competiţia trebuie să se axeze pe destinaţie. Studiile au arătat că
majoritatea turiştilor36 îşi găsesc trăirile (experiences) în arii geografice
mult mai mici, de genul oraşelor sau zonelor mici. Acesta este admis, de
literatura de specialitate, ca un punct de vedere al managementului.
Competitivitatea destinaţiei turistice este descrisă ca
elementul care îi facilitează abilitatea de a-şi creşte încasarea din turism,
o creştere continuă a vizitatorilor în timp ce le asigură experienţe
memorabile într-un mod profitabil, mărind bunăstarea rezidenţilor,
conservând capitalul natural pentru generaţiile viitoare. Competitivitatea
are câteva dimensiuni: economic, socio-cultural şi conservarea mediului.
Competitivitatea devine punctul central al politicilor pentru
turism. Cu cât creşte competitivitate aşi activitatea turistică, politicile
pentru turism se concentrează pe crearea de sisteme care să monitorizeze,
controleze şi să crească calitatea şi eficienţa industriei turistice şi că
conserve mediul.
Au fost lansate mai multe modele care să sintetizeze teoria şi să
o facă utilizabilă în practică.

34

Păstrăm denumirea fiindcă traducerea din engleză obligă la sinonime care pot
altera sensul
35
După Porter
36
Din ţările dezvoltate, pentru cei din ţările în dezvoltare motivaţia este alta dat
fiind slaba lor experienţă în consumul turistic. Şi vorbim de masa de turişti (o
parte consistentă din populaţie sau locuitori), nu de excepţii (v. informaţiile din
presa româneasca privind creşterea cu 50%!!! a turiştilor români în Antalia de la
40000 la 60000!!! în 2008 din 20 de milioane!)
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Modelul Porter („Porter diamond”)
Conceput pentru teoria generală a fost relativ târziu aplicat
pentru turism. Cele cinci forţe ale competitivităţii: ameninţarea noilor
veniţi, puterea furnizorilor, puterea cumpărătorilor, ameninţarea
substituenţilor şi rivalitatea competitivă.
Noii intraţi pot fi controlaţi prin economiile de scară, cerinţe de
noi capital, diferenţierea de produs, costuri de substituţie, accesul la
canalele de distribuţie, lipsa de experienţă, bariere de promovare, politici
guvernamentale, costurile la ieşire, revânzări aşteptate. Noii intraţi pot
determina fie diferenţierea produselor, fie competiţia pe preţuri, iar în
turism ei sunt mult mai puternici, orice nouă destinaţie fiind la început
atractivă (apoi după primul ciclu al produsului poate sucomba). În fiecare
an mii de transportatori, spaţii de cazare, evenimente, etc. destinaţii
turistice apar pe hartă. Substituenţii sunt greu de evaluat apriori: self
catering-ul este o variantă la cazarea clasică, trenuri rapide la zborurile
scurte, vânzarea directă ameninţă redistribuitorii iar Internetul vinde
produsele simple, clasice. Ei pun o limită în nivelul de profit pe care şi-l
poate permite industria existentă. Dar atenţie, în turism avem
ameninţarea turismului domestic (intern) faţă de outgoing, iar activităţile
de leisure pot ţine turistul potenţial acasă.
Puterea cumpărătorilor are câteva specificităţi în turism:
- dacă un grup cumpără mari volume comparativ cu oferta
vânzătorilor (integratorii pe o piaţa faţă de operatorii clasici),
- dacă produsul este standardizat (categoria de hotel all inclusiv etc.)
- dacă partea din produs este una majoritară (cazarea sau
transportul) ,
- dacă nivelul profitului este mic,
- dacă vânzările sunt dominate de un cvasi monopol (zborurile charter
faţă de linie).
Puterea furnizorilor apare:
dacă turismul nu e activitatea principală a serviciului oferit (v. cazul
emigranţilor),
dacă avem dominaţia unui număr mic de companii,
dacă produsul este diferenţiat şi permite costurile de înlocuire,
dacă produsul este elementul principal al cumpărătorului (zborul
pentru touroperator),
dacă costurile de înlocuire al furnizorului sunt mari etc. În practică
ne lovim de integrarea plăţilor / oferte prin companiile de cărţi de credit
sau rezervări aviatice.
Rivalitatea între firmele existente apare mai ales atunci când:
creşterea sectorului este lentă, costurile cu „depozitarea” sau
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perisabilitatea sunt mari, costurile fixe sunt mari, lipseşte diferenţierea,
există o politică concentrată pe succesul pe o singură piaţă, sunt ofertanţi
mulţi de aceiaşi talie, sunt bariere privind călătoria.
Strategia generală după Porter:
Scopul
competiţiei

Ţinta pe termen lung
Ţinta pe termen scurt

Avantaj competitiv
Cel mai mic cost
Conducere prin
costuri
Centrat pe costuri

diferenţiere
Diferenţiere
Diferenţiere
prin costuri

O firmă de turism trebuie să-şi stabilească o poziţie în cadrul
industriei turistice, forţând una din două variante: costul minim sau
diferenţierea de concurenţi.
Politica de competiţie trebuie axată pe: gama produselor,
canalele de distribuţie, tipul cumpărătorilor sau aria geografică.
Conform tabelului putem avea trei strategii privind maximizarea
valorii adăugate sau a fructelor investiţiei:
- cea a conducerii în materie de costuri mici (depinde de puterea
cumpărătorilor, a furnizorilor, bariere de economie de scală, sau o poziţie
favorabilă faţă de substituenţi),
- a diferenţierii (prin care trebuie să fie unică: confort, brand,
mărimea camerelor, asociere cu diverse concepte şi altele asemenea) şi - orientarea pe zona de nişă (fie o nişă a cumpărătorilor fie una a
furnizorilor, dar pentru „un peşte mare într-un vas mic” există pericolul
extern – atac terorist de ex.- sau demodarea prin invadarea nişei de
concurenţi puternici care nu mai pot fi opriţi de „proprietarul” nişei)
Avantajul competitiv este elaborat de Porter în 1990 pentru
turism şi a fost reprezentat grafic ca
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Cele două variabile externe „şansa” şi „guvernul” au fost mai apoi, în
alte modele integrate structurii după ce tendinţa a fost să se
descentralizeze totul spre „local” iar teoria a elaborat metodologii pentru
conceptele psihologice de tip fericire, noroc, etc.
În turism sunt mulţi „clusters” astfel încât produsul apare ca un
compozit care stimulează dezvoltarea de noi clusters. Avantajul
competitiv al unei destinaţii turistice vine dintr-un sistem dinamic format
din 4 determinanţi care formează aşa numitul „diamant” al lui Porter:
- starea factorilor sau poziţia destinaţiei privind factorii de producţie
necesari competiţiei turistice,
- condiţiile privind cererea sau natura cererii interne (sublinierea
noastră!) pentru produse şi servicii turistice,
- activităţi / industrii în legătură sau care sprijină activitatea turistică (ex.
prezenţa sau absenţa a industriilor conexe sau de suport pentru turism) şi
- structura pieţei, rivalităţile , organizarea şi strategia sau condiţiile în
care sunt guvernate (administrate) destinaţiile turistice, felul cum se
creează, organizează şi manageriază companiile şi natura rivalităţilor
locale.
Starea factorilor are ca element principal echiparea şi
upgradarea lor permanentă – naturali, culturali şi creaţi de mâna omului fără care nu avem activitate turistică. Ei includ: echiparea cu factori
(resurse naturale – plaje etc. dar şi populaţia şi aşezarea geografică!),
resurse culturale şi istorice (monumente, muzee, colecţii de artă,
obiceiuri, artizanat, canale, evenimente etc.), resurse ale capitalului şi
infrastructurii (cazare, transport, dezvoltarea zonei), resurse umane.
Condiţiile privind cererea sunt sensibil diferite în cazul
turismului decât în teoria generală a lui Porter:
- mărimea pieţei, structura ei (diversitatea ofertei de bază,
sezonalitatea, gradul de internaţionalizare, cota integratorilor etc.),
- poziţia în cadrul pieţelor emergente,
- obişnuinţa de consum cultural a turiştilor dar şi a gazdelor, protecţia
turistului consumator, vizitatorii pentru prima dată, turiştii sofisticaţi
(care dau trendul).
Se admite că conştiinţa privind calitatea turiştilor exercită un
control calitativ care obligă furnizorii spre segmente de piaţă de înaltă
calitate şi preţuri corespondente; forţele furnizorilor în cazul saturării
rapide a pieţelor tinere obligă la instituirea inovaţiei şi a accesului spre
pieţele internaţionale.
Activităţile / industriile în legătură sau care sprijină activitatea
turistică sunt foarte diverse şi asigură accesul la destinaţie (cale ferată +
şosea + aerian + naval), utilităţi de parcare, facilităţi culturale, de
agrement şi sportive, industria amintirilor, alimentaţie şi servicii gourmet
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(de foarte înaltă calitate, produse sofisticate, restaurante), facilităţi pentru
cumpărături, servicii turistice de înaltă calitate (ex. maşini cu şofer,
agenţi de turism, ghizi de tour, bănci, educaţie, stilişti, curăţătorii etc.)
învăţământ vocaţional (nu numai pentru turism dar şi conex care să
includă şi practici pentru turism, producători competitivi recunoscuţi (ex.
automobile, restaurare etc), poliţie, îngrijirea sănătăţii.
Facem remarca că astfel nu este suficient ca astfel de servicii să
existe în zonă ci ele trebuie să fie pregătite pentru turişti, să îndeplinească
cerinţele de calitate ale turismului, chiar dacă ele sunt destinate
localnicilor. Mai mult, localnicii trebuie să aibă formate abilităţi pentru
”convieţuirea = co experimentarea” împreună cu turiştii: cunoaşterea
limbilor străine practic de toţi cei care vin în contact cu turiştii, serviciile
trebuie să fie în concordanţă cu obiceiurile turiştilor care vin din diverse
locuri (de ex. privind ambalarea, normele de mediu, restricţii privind
utilizarea etc.) dar mai mult este obligatoriu ca turiştii care vin să fie
informaţi înainte de ajunge privind tradiţii locale, obiceiuri etc. astfel
încât să nu se ajungă în nici un fel la momente sensibile când turistul sau
localnicul să fie obligat să-şi evalueze răspunsul.
Structura pieţei, rivalităţile, organizarea şi strategia cu elementul
cheie planul strategic pentru turism şi felul cum este acceptat şi sprijinit
atât de sectorul privat cât şi de cel public, incluzând:
- planul strategic (incluzând şi elementele fizice), marketingul
destinaţiei (Atenţie la ordinea acţiunilor: plan – marketing …)
o structură organizatorică,
- o piaţă structurată pe principiul competiţiei, mărimea firmelor,
cooperarea între IMM-uri,
- parteneriatul public – privat,
- coordonatori semnificativi (ex. transportatorul aerian Allianz),
- calitatea managementului (atât la nivelul destinaţiei cât şi la cel
a firmelor individuale)
- construirea imaginii, organizarea alianţelor strategice.
Guvernarea locală: în general în sistemul economic, politica
economică fără implicarea sectorului public nu este realistă. Din păcate
se confundă de multe ori politica turistică cu implicarea autorităţilor
locale. În definirea determinanţilor unui cluster turistic s-a constatat că o
politică competitivă este condiţionată de implicarea atât a sectorului
privat cât şi a celui public. Au fost identificate câteva acţiuni care pot fi
folosite ca instrumente pentru analiza competitivităţii unei destinaţii: din
păcate nu au putut fi enunţate reguli sau principii universale ci acestea
intră sub imperiul bunelor practici care pot fi extinse şi aplicate funcţie
de situaţia locală (sistemul managementului turistic, planificarea
traficului, reglementări privind cazarea, impozitarea etc. aplicate în
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Bruges, Barcelona, Ibiza, Madrid etc.) la care se găsesc puncte tari şi
slabe specifice locului şi domeniului de intervenţie.
Lipseşte capitolul „şansă” unde teoria este încă deficitară în
ceea ce priveşte studiile speciale pentru turism.
Modelul Poon
A apărut în momentul în care teoria compară noul turism
(flexibil, segmentat, integrat pe diagonală, conştient de protecţia
mediului) cu vechiul turism (de masă, standardizat şi cu pachete rigide)
în ceea ce priveşte consumatorii, managementul, tehnologia, producţia şi
sistemul condiţiilor de derulare.
Ea statuează că cu cât se schimbă mai repede mediul firmelor cu
atât este mai necesară formularea şi implementarea strategiilor.
Strategiile sunt acum esenţiale pentru menţinerea şi competitivitatea
jucătorilor din piaţă.
Ea este critică faţă de teoria lui Porter mai ales în ceea ce
priveşte determinanţii avantajului competitiv naţional şi face distincţie
între factorii generali şi cei avansaţi sau / şi specializaţi. Existenţa
factorilor avansaţi şi cei specializaţi determină sofisticarea avantajului
competitiv care îi determină rata şi capacitatea de upgradare
(actualizare).
Conceptul are două dimensiuni, una la nivel micro şi alta la cel
macro, introducând conceptele de „strategii competitive pentru jucătorii
industriali” şi „strategii pentru destinaţiile turistice”.
Strategii competitive pentru jucătorii industriali: Noul turism a
introdus noi reguli ale jocului în industria turistică ceea ce implică noi
strategii, ceea ce a condus la 4 principii al succesului în competiţie iar
pentru fiecare un număr de strategii:
Principii
Strategii
Pune consumatorul pe Leagă
marketingul
cu
dezvoltarea
primul loc
produsului
Satisfă consumatorul
Dezvoltă o abordare holistică 37 a
experienţei vacanţei
Fi un leader în calitate
Dezvoltă resursele umane
37

ho·lis·tic (h½-l¹s“t¹k) adj. 1. Of or relating to holism. 2.a. Emphasizing the
importance of the whole and the interdependence of its parts. b. Concerned with
wholes rather than analysis or separation into parts: holistic medicine; holistic
ecology. --ho·lis“ti·cal·ly adv.
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Dezvoltă
radicale

Întăreşte-şi
strategică

inovaţii

poziţia

Îmbunătăţeşte continuu procesul
Foloseşte tehnologia în mod creativ
Nu-şi fie frică de ideii noi
Nu te opri din învăţare
Dezvoltă capacităţi pentru inovarea
permanentă
Caută o poziţie avantajoasă în lanţul valorii
Integrează în diagonală
Influenţează mediul competiţional

Fiecare are nevoie de explicaţii, multe venind din bunele practicii. Totuşi
vom exemplifica:
Abordarea holistică: vacanţa presupune şi contactul cu ofiţerii
de frontieră, taximetrişti, atitudinea poliţiei, a chelnerilor, cerşetorilor,
străzi murdare, agresarea turiştilor pe plaje etc. Ori tocmai buna
gestionare a „întregului” şi a „părţilor” (holistic!) a dat rezultate notabile
în multe cazuri.
Calitatea: turiştii caută calitatea, flexibilitate şi valoare pentru
suma plătită. Recrutarea creativă de personal, întărirea zonei de contact
direct, investiţia în educaţie şi motivarea sunt esenţiale pentru operatori.
Inovarea radicală: este clar cu nu se poate dezvolta un nou
concept de vacanţă în fiecare an, dar e posibil ca la anumite intervale să
se creeze noi servicii, să se dezvoltate noi procese, să se exploreze noi
pieţe adică să existe o cultură a inovaţiei şi a încurajării ideilor noi, care
să joace locul condimentelor pentru turistul deja ghiftuit.
Lanţul valorii este un mijloc analitic pentru a evalua procesul
de creare al valorii într-o industrie (Porter). Lanţul valorii poate fi
considerat ca o interconectare de operaţii care transformă experienţa
consumatorului într-un produs. Poon le aplică la turism şi face distincţie
între activităţi primare şi cele de suport:
Activităţi primare
Transportul (ex. hadling pentru
bagaje, managementul rezultatelor
Servicii la sol: transferuri, tururi etc
Organizarea de pachete / integratori
Marketing şi vânzări
Distribuţia de retail

Activităţi de suport
Infrastructura firmelor (contracte de
franşiză,
management,
finanţare,
alianţe strategice etc.)
Dezvoltarea
resurselor
umane
(recrutarea etc.)
Dezvoltarea serviciilor şi produselor
Dezvoltarea tehnologiei şi sistemelor
(de plată, acces la CRS, dezvoltarea
bazelor de date)
Procurarea mărfurilor şi serviciilor
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Servicii
pentru
clienţi
(managementul reclamaţiilor etc)

Conform lui Poon pentru câştigarea unei poziţii avantajoase în
lanţul valoric e nevoie de două elemente: capacitatea de a influenţa
procesul de creare al bogăţiei (controlul asupra informaţiei) şi crearea de
alianţe strategice (a se apropia de consumator şi al înţelege).
Integrarea diagonală este legată direct de lanţul valorii şi are
ca obiectiv crearea unei game de servicii (transport, asigurare, operaţi
bancare etc.) oferite pauşal pentru reducerea costurilor. Ori integrarea
diagonală nu implică proprietatea unică ca în cazul integrării verticale
sau orizontale. Cel mai mare avantaj este reducerea considerabilă a
costurilor (pentru furnizor sau client).
Prin sinergia acestor pârghii apar beneficii atât la nivel micro
cât şi efect multiplicator sau accelerator. „Câştigul de sistem” apare astfel
din interconectarea de activităţi diferite (folosirea de către bănci a bazelor
de date proprii pentru difuzarea ofertei de ex.)
Strategii pentru destinaţiile turistice: Poon trece de la opţiunea
dacă trebuie să dezvoltăm turismul la cea cum să-l dezvoltăm ca să fie în
beneficiul comunităţii.
Principii
Puneţi mediu pe primul loc

Faceţi din
conducător

turism

sectorul

Întăriţi dezvoltarea canalelor de
distribuţie pe piaţă

Construiţi
dinamic

un

sector

privat

Strategii
Construiţi un turism responsabil
Promovaţi o cultură a conservării
Dezvoltaţi o privire spre mediu
Dezvoltaşi
potenţialul
„axial”
al
turismului
Adaptaţi strategiile de dezvoltare
Dezvoltaţi sectorul de servicii
Asiguraţi acces aerian adecvat
Transformaţi rolul oficiilor naţionale de
turism pe piaţă
Concentraţi-vă pe dezvoltarea produsului
acasă
Nu va fie frică de noul turism
Lăsaţi calitatea să vă conducă
Dezvoltaţi cooperarea sectorului public cu
cel privat

Încă majoritatea ţărilor nu au construit un turism responsabil (în
sens larg, nu numai mediu). Apoi, a face turism implică o
responsabilitate deosebită ca să devină sectorul principal. Lucrurile sunt
complexe: de ex. diversitatea produselor vegetabile, arhitectura locală,
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artizanatul, modă, varietatea serviciilor obligatorii etc. Oficiile naţionale
(regionale) de turism sunt esenţiale nu numai în promovare, cum se
învaţă la început ci în coagularea forţelor locale. Un rol esenţial este
parteneriatul public privat care are nevoie de reguli speciale pentru
turism.
Şi modelul oferit de Poon este bazat mai ales pe bune practici şi
sintetizarea unor linii directoare. Practica la caz este însă esenţială (şi
experienţa acumulată anterior).
Viziunea WES, Modelul Bordas
Viziunea WES îşi are originea în comanda Băncii
Interamericane de Dezvoltare pentru proiecte în zona Caraibelor. La noi
ar putea fi aplicată pentru litoral ţinând cont de diferenţa privind durata
de exploatare: o lună la noi, 6 luni în Caraibe.
Amintim aici şi teoria privind modelul preţ – competitivitate
care permite o comparaţie între destinaţii pe baza indicatorului preţ
Modelul Bordas a fost prezentat la conferinţele AIEST
(International Association of Scientific Experts in Tourism) începând cu
1993. Acest model teoretic încă nu are o validare completă din partea
practicii.
Modelul Ritchie şi Crouch
Este considerat cel mai cuprinzător model. Autorii au avut în
intenţie utilizarea lui ca:
- Un mijloc de comunicare – un lexicon pentru înţelegerea,
diagnosticul şi discutarea competitivităţii destinaţiei turistice
- Un model pentru management pentru a evita omiterea unor
factori
- Un instrument pentru auditul destinaţiei turistice
În anexa 8 dăm modelul original. Modelul porneşte de la ipoteza
că există un avantaj comparativ şi unul competitiv. Avantajul comparativ
reflectă resursele pe care destinaţia le poate mobiliza, fie naturale fie
umane, capital, cunoştinţe etc. Avantajul competitiv e stabilit ca rezultat
al întrebuinţării resurselor (întreţinere, creştere şi dezvoltare, eficienţă,
eficienţă, realitate şi audit) adică cum reuşeşte o destinaţie turistică să-şi
utilizeze resursele pentru o valoare adăugată maximă.
Componentele modelului sunt:
. mediul global (macro): economic, climatic, geografic, demografic,
social şi cultural, poluare, tehnologic, politic
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. mediul competitiv (micro): furnizori direcţi (forţă de muncă, energie,
hrană şi băutură etc.) companii de turism, intermediari (comerciali) şi
furnizori colaterali (cărţi de credit, consultanţi etc.), clienţi, destinaţii
concurente, DMO (Destination Management Organisations), activităţii
colaterale (teatre, shoping etc.), alţi operatori.
. resurse şi atracţii de bază: fiziografie şi climă (peisagii, plaje, viaţa
sălbatică etc.), cultură şi istorie, activităţii în gamă largă, evenimente
speciale, tipuri de distracţie, suprestructură (catedrale, temple etc.),
elemente de sinergie a pieţii (religie, drumuri etnice etc. ).
. factori de suport şi resurse: infrastructură, accesibilitate (vize, linii
aeriene etc.), resurse de dezvoltare (umane şi financiare), ospitalitate
(atitudinea rezidenţilor; NB e creată, nu vine de la natură!), companii
(companii turistice care contribuie la dezvoltarea zonei), voinţă politică
(alocarea de resurse rare)
. politica, planificarea şi dezvoltarea destinaţiei
. managementul destinaţiei
. determinanţii privind calificarea şi amplificarea (a nu fi confundaţi
efectul multiplicator şi accelerator!):
- localizarea, siguranţa destinaţiei, nivelul de cost al destinaţiei (o
destinaţie nu are mare influenţă asupra costurilor), - interdependenţele destinaţiei sinergetice sau adverse, - imaginea destinaţiei (o imagine puternică este greu de dezvoltat,
dar şi mai greu de schimbat sau reformat), - capacitatea de exploatare (limita maximă a volumului cererii pe
care poate să o manipuleze)
Autorii consideră două grupări: DPPD (politica, planificarea şi
dezvoltarea destinaţiei) şi DM (managementul destinaţiei) care trebuie
abordate separat şi stabilesc factorii de succes pentru fiecare.
Pentru DPPD trebuie răspuns la întrebările unde suntem?, unde
vom fi în 5-10 ani? Cum vom ajunge acolo? şi statuează trei concepte:
1. misiunea, scopul şi obiectivele
2. Strategiile şi
3. Proiecte, planuri şi programe.
Pentru DM identifică nouă componente:
- organizarea (administrativă şi managerială),
- -marketing (sarcinile tradiţionale ale marketingului 38),
- calitatea experienţei serviciilor,
- informare / cercetare,
- dezvoltarea resurselor umane, r
- resurse financiare şi capitalul de risc,
38

Pentru mai mult v. Eugen Nicolescu – Marketing în turism
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-

managementul vizitatorilor (ex. centre de informare, obişnuinţa
de a lucra cu mulţimea etc),
resursele de administrare prin profesionişti (pentru păstrarea
resurselor de bază),
managementul crizelor.

Teoria prezintă şi sinteze privind diversele teorii pentru a
evidenţia pentru diverse caracteristici care din teorii oferă o analiza
pertinentă. În final însă, practica este cea care primează în cazul unei
destinaţii anume, iar aici intră de multe ori flerul şi şansa cercetătorului /
consultantului care se formează prin experienţă şi contact permanent cu
cercurile internaţionale din domeniu.
Bibliografie selectivă
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations Eselvier
2005
*** Networking & Partnership in Destination Development & Marketing
– Proceeding of ATLAS Conference 2004
*** - Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas –
Proceeding of ATAS Conference 2007
***
Colectia
Tourism
Review
disponibila
on
line
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/en/index.html
www.aeaweb.org/journal.html - Journal of Economic Literature
www.atlas-euro.org
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7.

Actorii destinaţiei turistice

Obiective:
Înţelegerea complexului actorilor locali
Explicarea principalelor caracteristice ale categoriilor majore de actori
locali
Formarea capacităţilor pentru inventarierea actorilor locali
Rezumat:
Destinaţia turistică există şi trăieşte prin acţiunea conjugată a
populaţiei locale, a vizitatorilor şi turiştilor prin mijlocirea DMO,
DMC39. Inventarierea celor care pot participa la dezvoltarea unei
destinaţii turistice şi actualizarea ulterioară a listei participanţilor trebuie
să permită punerea în valoare a caracteristicilor fiecărei categorii, a
aşteptărilor lor pentru a adapta acţiuni realiste şi eficiente care să
conducă la maximum de rezultate economice, sociale, culturale etc. prin
exploatarea destinaţiei turistice a zonei pe care s-a construit.
Cuvinte cheie:
Localnici, vizitatori, turişti, actori locali
Metodologic, pentru acest fel de analiză rezultate bune se pot obţine
prin întocmirea unui „inventar” cât mai complet concomitent cu o
„sortare” pentru a grupa actorii care au aceiaşi natură, caracteristici şi
interese.
Atunci când vrem să analizăm „actorii” unei destinaţii turistice,
respectiv participanţii la organizarea, exploatarea şi consumul ofertei
turistice a destinaţiei trebuie să avem în vedere natura lor: gazdele,
oaspeţii şi terţii „profitori” pentru că destinaţia turistică excede starea de
produs / serviciu turistic şi este „trăirea” - experiences din prezenţa acolo,
în destinaţia respectivă. Dacă schema clasică a sistemului de turism
(după Leiper în Davidson R. Maitland R 1997) este:
Regiunea de tranzit
Regiunea de
destinaţie

Regiunea
generatoare

în termeni spaţiali destinaţiile
pot avea o mare varietate încorporând un
INFORMAŢII
mozaic de zone sau arii turistice fiecare din ele dispunând de un mozaic
39

Pentru modul de funcţionare v. Anexa 12
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de întreprinderi de turism şi nu numai, ceea ce ne obligă să considerăm
mai departe drept destinaţie numai un singur district, oraş sau localitate
sau o zonă geografică bine delimitată. Destinaţiile au o serie de
caracteristici:
1. Un produs turistic total complex şi multidimensional bazat pe
varietatea naturală, culturală şi socială a resurselor şi serviciilor
2. Alte activităţi economice care pot fi complementare sau în
conflict activităţile turistice
3. O comunitate gazdă care poate fi elementul principal al
atractivităţii şi care are propria cerere privind resursele şi
facilităţile localităţii
4. Un consiliul local ales (sau alt tip de autoritate) care poate
influenţa planificarea dar mai ales alocarea resurselor
5. Un sector privat activ care se implică notabil în deciziile privind
planificarea şi managementul destinaţiei turistice.
De regulă teoria destinaţiei turistice este pe continent mai ales de
sorginte britanică. Dar, între ţările din Europa de vest şi Marea Britanie şi
mai ales economiile în dezvoltare diferenţele sunt sensibile, mai ales în
ceea ce priveşte:
- intervenţia diferitelor forme de guvernământ,
- formele diferite ale activităţii sectorului privat (greutatea
intervenţiei transnaţionalelor este mai slabă în economiile dezvoltate,
unde apar mai ales ca „dezvoltatori externi”),
- cererea diferită (cu o cerere majoritară pentru excursiile scurte sau
de o zi, evitând pachetele de servicii),
- oferte diferite (facilităţile sunt comune pentru localnici şi turişti,
forte diverse şi răspândite teritorial, puţin enclavizate),
- impact diferit (diferenţe mari de standard de viaţă, o mai mare
putere a grupurilor locale de a rezista „poluării” turistice).
O primă dificultate majoră care trebuie depăşită este definirea
vizitatorilor şi turiştilor. Lipsa de consens este cunoscută, dar mai
arzătoare sunt lacunele din sistemele statistice. În anexa 9 dăm o schemă
a clasificării vizitatorilor internaţionali. Şi asta numai pentru cei
internaţionali, pentru cei din ţară diversitatea este şi mai mare, mai ales
pentru vizitele de o zi sau cele care combină turismul ca adjuvant la alte
activităţi. Pentru o deschidere mai largă v. www.ilierotariu.ro „Tourism
as mass media”. În plus o masă importantă scapă statisticilor. În SUA
turismul domestic este majoritar, ponderea cetăţenilor americani care
călătoresc în străinătate este insignifiantă iar numărul lor este mult mai
mic decât al vizitatorilor străini în SUA. Ori nici în SUA nici în spaţiul
Schengen din UE nu numără nimeni trecerile dintr-un stat în altul. Ne
bazăm pe statisticile din zona de destinaţie, bazate în majoritate pe
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sistemele de colectare de la sistemele de cazare, ceea ce lasă în afara
calculului aproape întotdeauna majoritatea vizitatorilor / turiştilor
destinaţiei turistice. Iată de ce studiile independente sunt obligatorii şi
hotărâtoare pentru a stabili
6. Mărimea fluxurilor (şi compararea cu datele oficiale) în
complexitatea şi totalitatea lor
7. Originea
8. Obiceiurile şi aşteptările
9. Puterea economică
10. Repartiţia temporară
11. Poziţia receptorilor faţă de aceştia
Este o operaţie dificilă, costisitoare şi mai ales sensibilă 40 dat fiind
abordarea sectoarelor gri şi subterane ale pieţei locale, dar obligatorie, de
cele mai multe ori aici fiind cantonate majoritatea încasărilor şi efectelor
benefice pentru actorii localnici mici şi mijlocii.
Concluzionăm că nu ne putem opri la agenţii de turism,
touroperatori, vânzări directe ale marilor unităţi ci trebuie să lărgim sfera
şi spre „motoarele” neconvenţionale: rude, asociaţii, biserici,
transportatori etc. pentru a întregi imaginea consumatorilor externi
destinaţiei turistice.
Sortarea se poate face şi după cererea turistică specifică la care
apelează diverşii vizitatori / turişti. Nevoile individuale includ
următoarele categorii:
12. Sport şi recreere: aici sunt grupaţi mai ales beneficiarii
destinaţiilor cu resurse naturale (plaje, munte, păduri, râuri etc.) sau
create de mâna omului (telescaune, piscine, piste etc.) spre care se
îndreaptă mai ales în ultimii ani cererea. Dar tot aici trebuie să includem
şi spectatorii.
13. Cultura: privită în sens larg. E în discuţie dacă peisajul poate fi
inclus între activităţi ca vizitarea muzeelor, participarea la spectacole etc.
mai ales când vorbim de zone construite (oraşe medievale, instalaţii
industriale, parcuri etc.)
14. Vizitarea prietenilor şi rudelor: e evident că pentru vizitatori şi
turiştii de perioade scurte legăturile familiale sau de prietenie sunt un
motor care generează un număr mare de călătorii. Se pune totuşi
problema principială dacă călătorii care nu cheltuiesc aproape nimic
40

Dăm în Anexa 13 principiile teoretice pentru realizarea depth interview la
practică. Nu ajunge însă o „fotografiere” ci e necesară o investigare sistematică,
în accord cu cele folosite deja în alte ţări, pentru a fi şi pragmatică şi mai ales
reluată pe o perioadă de timp suficientă pentru a avea o serie statistică. Nu ştim
astfel de lucrări la noi.
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pentru cazare sau întreţinere ci numai eventuale sume mici pentru leisure
sau vizite pot fi consideraţi turişti. Oricum am argumenta, consumul
există şi este generat de prezenţa vizitatorilor, altfel cheltuiala nu s-ar
face.
15. Un caz şi mai curios este turismul de afaceri unde fie profesia
este cea care determină călătoria şi consumul şi participarea la leisure sau
turism este numai adiţională, fie compania organizatoare are obiectivul
exclusiv de recompensare, motivare etc. a propriilor angajaţi sau
parteneri şi nu leisure sau turism, pe care le foloseşte numai ca
instrumente. Dar cum volumul vehiculat este imens iar sumele sunt
foarte mari, una din modalităţile de a „externaliza” costurile personale
este turismul de afaceri. Oamenii de afaceri nu trebuie confundaţi cu
salariaţii aflaţi în delegaţie („delegaţii”) deşi aceştia prin număr pot
balansa cifra de afaceri a turismului de afaceri definit academic. Pentru a
nu omite fluxuri de acest tip iată o comparaţie după Davidson:
Leisure
turism
Turistul

Turism
de
afaceri
Angajatorul
salariatului sau
asociaţia

Cine
decide
destinaţia

Turistul

Când are loc
călătoria

În perioadele
de concediu
sau week-end
De
obicei
câteva luni,
perioade
scurte, câteva
zile

Organizatorul
conferinţei/
excursiei
incentive/
expoziţie/
întâlnire
Tot anul, de luni
– vineri

Cine plăteşte

Preavizarea
(perioada de
timp
între
cumpărare şi
plecarea
în
excursie)
Cine
călătoreşte

Ce tip
destinaţii

de
se

Dar…
Liber
profesionistul
sau patronul îşi
plăteşte singur
Organizatorii ţin
cont de părerea
ţi
dorinţele
delegaţilor
Iulie şi august
sunt evitate

Unele călătorii
trebuie făcute cu
un anunţ scurt

Conferinţele
importante sunt
cumpărate
cu
mult înainte

Oricine care
are bani ŞI
timp

Cei a căror
muncă necesită
să călătorească

Toate tipurile

În majoritate în
oraşe mari sau

Nu
toate
călătorii
de
afaceri implică
directori
sau
„gulere albe”
Destinaţii
incentive dar şi
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folosesc

zone
industrializate

destinaţii
piaţă

de

16. Îngrijirea sănătăţii: atât staţiunile de tratament cât şi clinicile
renumite.
17. Motivaţia religioasă: e suficient să cităm Mecca, Ierusalim, sau
Fatima, dar mai ales Prazag Maha Kumbh Mela din India unde
în 2001 au participat la baia rituală 7 milioane de hinduşi.
18. Învăţământul: să adăugăm la cunoscutele excursii studenţii sau
elevii care studiază în altă parte decât domiciliul, etc. etc.
În analiză trebuie ţinut seama şi de diferitele motivaţii ale
vizitatorilor / turiştilor. Dacă în perioada turismului de masă clasic eram
în majoritate sub imperiul 3 S (sun, sand sea) acum lucrurile sunt mai
complexe, cu nuanţe.
Factorii psihologici şi sociali pot fi derivaţi din piramida lui Maslow
dar pot fi generaţi de spiritul de echipă, de grup sau de stresul
„înghesuielii” din marile oraşe.
Factorii sociopolitici pot fi cuprinşi în sistem explicit (dreptul la
concediu, planificarea vacanţelor, subvenţii, sponsorizări subînţelese etc.)
sau implicit, prin consens social incluse în standardul de viaţă.
Factorii economici se referă atât la nivelul veniturilor dar şi la
organizarea sistemului economic (turismul de business etc.).
Pot fi luaţi în considerare, funcţie de situaţia concretă durata diferită
a vizitelor decurgând din obiceiuri etc. specificul vizitatorilor localnici şi
a celor străini, turismul individual sau de grup etc.
Din perspectiva ofertei literatura de specialitate a introdus pentru
destinaţia turistică conceptul de produs turistic total (total tourism
product TTP) ca o combinaţie de resurse şi servicii: resursele fiind
atracţia iniţială pe care destinaţia o oferă vizitatorilor iar serviciile sunt
cele care fac posibilă sau măresc vizita, furnizate fie exclusiv fie mai ales
pentru turişti.
Resursele naturale: includ atât poziţionarea (locaţia settings),
peisajul cât şi mediul natural (inclusiv viaţa sălbatecă a animalelor,
păsărilor sau vegetaţiei). De multe ori, mai ales în destinaţiile clasice
resursele naturale sunt factorul major (plaje, ape minerale etc.). De multe
ori, mai ales în ultimele decenii „natura” este una „construită” nu numai
prin agricultură dar şi prin activităţi pure de peisagistică (v. Europa de
vest sau arii mari din China etc.) sau prin reglementarea vieţii
sălbăticiunilor (vânătorii germani ajung uneori să-şi cumpere vânatul
înainte de a se naşte şi asistă la creşterea lui în timp în zona înţărcuită
până la al vâna).
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Resursele construite: contabilizăm aici infrastructura şi ariile
construite cu excepţia celor destinate special turiştilor. Într-un oraş
medieval o construcţie poate fi o atracţie fundamentală, dar zona
construită în sine este importantă pentru majoritatea destinaţiilor.
Resursele socioculturale: includ o gamă largă de elemente pregătite
pentru o gamă largă de vizitatori, incluzând artele, festivaluri, magazine,
bucătărie sau servicii specifice etc. Subliniem ospitalitatea, dar aşa cum o
înţelege vizitatorul şi turistul, cu o mult mai largă posibilitate de
comparaţie (mai ales cei din ţările cu outgoing dezvoltat) nu cum şi-o
imaginează localnicul!! Căldura şi prietenia, atmosfera tonică sunt
fundamentale.
Serviciile de transport: nu se limitează la infrastructură ci servicii
efective: chartere, rent a car, acces la internet şi sisteme bancare etc.
Serviciile industriei ospitalităţii41: tot ceea ce se referă la casă, masă,
băutură şi distracţie
Servicii de suport: sunt cele care sunt menită să atragă vizitatorii şi
să potenţeze experienţa, trăirea: ghizi, centre de informaţii, birouri pentru
conferinţe etc.
Davidson menţionează trei tipuri de organizaţii care sunt implicate în
furnizarea serviciilor:
sectorul non profit sau de voluntariat: în multe ţări acestea deţin
proprietăţi importante şi oferă oportunităţi pentru organizarea de
evenimente sau activităţi ca excursii (cu elevii de ex.), pelerinaje,
manifestări culturale sau sociale (fii satului, zilele asociaţiei, festivalul.
etc.). Deşi deţin o pondere mare, dat fiind caracterul local sau întâmplător
al manifestărilor operatorii de turism lucrează mai ales cu sectorul public
sau cel privat.
sectorul public: în ţările vestice implicarea sectorului public s-a
făcut de timpuriu mai ales în furnizarea „infrastructurii” specifice dar mai
ales în ultimul timp prin parteneriatul public privat contribuţia lui la
finanţare devine adeseori hotărâtoare (v. şi la Sibiu Festivalul
internaţional de teatru, Târgul olarilor etc. pentru care implicarea nu s-a
limitat la aport la infrastructură dar şi la finanţarea constantă a
manifestărilor din bugetele locale).
sectorul privat: varietatea structurilor private este cea care dă şi
bogăţia ofertei turistice a destinaţiei. Unele sunt unităţi locale (multe ca
număr, dar mici ca dimensiune) altele de nivel naţional sau global (linii
aeriene, branduri hoteliere, de restauraţie etc.). Micile unităţi sunt totuşi
41

Folosim termenul ospitalitate încetăţenit şi la noi, fiind complementarul lui
leisure care nu are un echivalent suficient de cuprinzător în literatura noastră
economică.
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majoritare în oferta locală nu numai datorită preţurilor mai mici ci şi
varietăţii sau unicităţii ofertei.
După modul în care destinaţiile turistice atrag atenţia putem avea:
1. destinaţii în care atracţia este dată de micul de resurse şi servicii
folosite special pentru turism.
2. Destinaţii unde turismul este în competiţie cu alte activităţi în
folosirea resurselor şi serviciilor – cazul oraşelor cunoscute ca destinaţii
turistice.
3. Destinaţii unde turismul nu este principala activitate ci numai un
factor printre alţii, el profitând de resursele locale – cazul marilor oraşe,
capitale.
Pentru inventarierea actorilor destinaţiei turistice este important să
ţinem cont de proprietarul resurselor:
1. resurse în proprietatea industriei turistice,
2. resurse „libere” (aerul curat, climatul, ospitalitatea populaţiei etc.)
care nu se tranzacţionează pe piaţă,
3. resurse în proprietate publică sau
4. Resurse în proprietatea organizaţiilor din afara industriei turistice
(universităţi, asociaţii, fundaţii etc.).
Să mai adăugăm că produsul turistic este netransportabil (avantaj
destinaţie), nestocabil (posibil dezavantaj destinaţie) şi inelastic (cu
variaţii sezon extrasezon de ex.). În anexa 10 dăm o schemă a
componentelor unui plan de turism.
Orice analiză a actorilor unei destinaţii turistice trebuie să ia în
consideraţie contextul, respectiv macromediu în care aceasta se situează.
Mediul naţional este atât de diferit de la ţară la ţară încât numai o analiză
de caz poate fi pertinentă. Orice sinteză va păcătui prin omisiune. Ţările
dezvoltate, cu tradiţie în funcţionarea socială pe modele de tip „vestic”
(fie el anglosaxon, continental sau american) şi-au format reguli şi
structuri specifice, deja cu tradiţie. Diferenţele între ele sunt
semnificative. Din păcate, România, după 1990 a desfiinţat peste noapte
structurile existente fără să pună nimic coerent în loc. În Anexa 11
prezentăm piramida organizatorică din Marea Britanie şi subliniem
organizarea unitară adecvată sistemului global, pornind de la
macropoliticile (şi mediul) internaţionale şi pe etape coborând la nivelul
regiunii (zonei geografice), ţării, regiunii (regiunii UE – 7 în România +
Bucureşti), districtului (judeţului) până la destinaţie propriu zisă,
încorporând principalii contribuitori (turism, folosirea terenului,
transport, arte, sport, recreere, economie, mediu, zona rurală) la turismul
postmodern.
Din păcate, la data scrierii acestor note, în România ne lipsesc
nivelurile „naţional”, avem planuri foarte generale dar lipsesc în totalitate
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structurile la nivelul regiunilor UE, iar la nivel judeţean câteva excepţii în
organizare. O abordare în această manieră are cel puţin avantajul major
de a dirija pe termen mediu şi de a concentra fondurile disponibile în
mod coerent, cu posibilităţi de feedback şi corecţie. Chiar dacă la fiecare
nivel constatăm diferenţe mari între diferite cazuri ce se pot analiza se
asigură totuşi o coordonare şi nişte „practici uniforme” atât prin politicile
globale însuşite de semnatari şi aplicate la fiecare nivel cât mai ales prin
finanţare. O zonă neracordată la structurile globale (asociaţii, organizaţii
etc.) nu devine o „pată albă” ci „nu există” pur şi simplu, decât ca o
„resursă” de profit sau o oportunitate de genul spaţiului extraterestru,
chiar şi sub forma puterii de cumpărare.
Tot aici trebuie să subliniem importanţa analizei prealabile a
legislaţiei naţionale şi locale privind contextul general nu numai turismul
sau activitatea de leisure. Orice restricţie legislativă poate deveni
prohibitivă, de multe ori timpul necesar modificării ei fiind mult prea
lung faţă de nevoia dezvoltării destinaţiei. Analiza trebuie să ia în studiu
şi obiceiurile şi regulile informale privind activitatea locală de comerţ şi
cea de leisure, de obicei comunităţile de afaceri, culturale, sociale,
sportive etc. respectă cu sfinţenie obiceiuri împământenite, care dau de
regulă sentimentul de apartenenţă şi în general nu sunt distruse de
globalizare ci sunt dimpotrivă conservate şi încurajate pentru capacitatea
lor dea valoriza şi astfel de a distinge de alţii.
Vom prezenta în continuare actorii la nivelul destinaţiei turistice
în turismul britanic, cu titlu de exemplu.
Autorităţile locale britanice, ca structuri ale guvernului au un rol
major în organizarea şi funcţionarea turismului. Nu numai că sunt
furnizoarele unei părţi a produsului turistic sub forma utilităţilor
recreaţionale (parcuri, piscine etc.) dar şi stabilesc prin planificare
dezvoltarea generală a zonei (chiar domeniul privat este „dirijat” prin
pârghii diverse spre dezvoltări de perspectivă care sunt compatibile cu
contextul general). În Anglia influenţează major promovarea şi unirea
eforturilor şi elementelor disparate ale industriei turistice comerciale.
Sistemul anglo saxon este specific. Şi tradiţia este veche, cu un avans de
10-30 ani faţă de continent. Studierea evoluţiei funcţiilor şi rolurilor
jucate de aceste autorităţi poate ajuta la evitarea repetării unor etape care
pot fi evitate ca efort şi timp de economiile emergente 42. Majoritatea sunt
în subordinea Departamentului Mediului prin Guvernul local şi pentru
dezvoltarea turismului, autorul şi titularul Planurilor pentru turism.
Totuşi, prin tradiţie dar şi prin lege turismul rămâne o activitate în
42

Deaprte de noi idea de a importa “forme”, ci pledoarie pentru a învăţa din
greşelile altora pentru a aplica corect, dar pe contextual românesc
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responsabilitatea autorităţilor locale, guvernul central limitându-se mai
ales la partea legislativă. Şi la nivel local responsabilităţile sunt împărţite
funcţie de nivel: district, comitat (aprox. judeţ). Prezentăm după
Davidson „Datoriile şi puterile autorităţilor locale privind turismul”
Consiliile districtuale
Planificare
Planuri locale
Aplicarea planurilor
Conservarea ariilor*
Clădiri istorice*
Parcuri*
Recreere şi arte
Parcuri şi spaţii deschise*
Sprijin pentru arte*
Piscine*
Muzee / galerii*
Încurajarea turismului*
Reglementări
privind
construcţiile
Caravane
(campinguri
/
rulote)
Asigurarea / reglementarea
locului*
Control / licenţe
Transport
Districtele pot acţiona ca
agenţi ai comitatelor pentru a
îndeplini
unele
funcţii
delegate pentru autostrăzi.
Pot cere menţinerea unor
drumuri ca neclasificate
Iluminarea potecilor*
Parcarea
în
afara
carosabilului*
Crearea pasajelor pietonale*
Poteci / locuri de întoarcere

Servicii de mediu

Consiliile comitatelor
Planificare
Planuri structurale
Arii conservate*
Clădiri istorice*
Parcuri locale*
Parcuri naţionale=
Recreere şi arte
Parcuri şi spaţii deschise*
Sprijin pentru arte*
Piscine*
Muzee / galerii*
Încurajarea turismului*

Caravane (campinguri / rulote)
Asigurarea
/
locului*
Control / licenţe
Transport
Autostrăzi

reglementarea

Parcare pe carosabil
Managementul traficului
Transportul public
Reglementarea circulaţiei
Luminarea autostrăzilor
Parcarea în afara carosabilului*
Crearea pasajelor pietonale*
Semnalizare, întreţinere
Mediu
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Colectarea gunoiului
Curăţarea
marginilor
şoselelor*
Utilităţi publice
Servicii generale de mediu
(igiena alimentaţiei, controlul
bolilor
şi
al
stării
magazinelor,
controlul
aerului şi zgomotului
Curăţenia străzilor
Pieţe şi sărbători
Arhive*
Fonduri pentru corpurile de
voluntari*

Taxe de concesionare*
Dezvoltarea economică*
Protecţia ţărmurilor
aerodromuri

Colectarea gunoiului
Curăţarea marginilor şoselelor*

Vestigii arheologice
Arhive*
Fonduri pentru corpurile de
voluntari*
Protecţia
consumatorilor,
reguli de comerţ etc.
Taxe de concesionare*
Dezvoltarea economică*
Biblioteci
Aerodromuri

Pot fi îndeplinite de ambele structuri

Observăm diversitatea zonelor de responsabilitate, libertatea privind
exercitarea atribuţiilor fie la nivel de district fie la cel de comitat, dar mai
ales subliniem diferenţa majoră faţă de sistemul din România, încă un
argument privind nevoia abordării specifice a fiecărui caz funcţie de
situaţie.
În Marea Britanie funcţionarea turismului se sprijină solid, urmare
unei îndelungate tradiţii pe un sistem divers de asociaţii. Totuşi, actorul
principal este ETB (English Tourism Board) Consiliul Englez pentru
Turism, structură creată prin transformarea lui British Tourism Authority
înfiinţată în 1969 prin Actul privind Dezvoltarea Turismului prin care era
însărcinată să încurajeze oamenii de peste mări să viziteze Marea
Britanie şi localnicii să-şi petreacă vacanţele în ţară dar şi să
încurajeze pregătirea şi îmbunătăţirea facilităţilor turistice engleze.
Finanţarea este făcută prin Departamentul pentru Cultură, Media şi Sport
din guvernul central, care supervizează activitatea prin Marketing
Advisory Board. Iată cum, un caz singular va marca dezvoltarea
ulterioară a turismului continental, devenit global din deceniul opt –
nouă: balanţa turistică a Angliei era deficitară datorită numărului mare de
vacanţe în străinătate, apărute forţat mai repede ca ţară învingătoare în
război iar dezvoltarea previzibilă a economiei cerea unificarea timpului
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liber (leisure) din perioada vacanţelor cu cel din timpul săptămânii, deja
observabilă în SUA din deceniul cinci, ceea ce impunea o schimbare
majoră de politică. Structurile regionale sau locale ale ETB sunt
coordonatorii şi iniţiatorii acţiunilor locale realizându-se astfel şi
independenţa locală dar şi coordonarea naţională amiabilă sub un control
eficient. Într-o ţară recunoscută pentru principiile liberale, statul observă
şi influenţează activitatea turistică folosind pârghii de catifea, dar nu lasă
„mâinii invizibile” libertate necontrolată.
Pe continent organizarea diferă de la ţară la ţară, turismul fiind
inclus, de regulă o dată cu etapa turismului de masă clasic fie la
ministerul de interne, fie la cel al economiei sau al culturii. Pentru
destinaţiile 3S (sun, sand, sea), ca succesiune, după Franţa şi Italia a
urmat Spania (întâi cu insulele Canare şi Baleare şi mult mai târziu zona
peninsulară), Maroc, Iugoslavia (ca premiu pentru defectarea din lagărul
sovietic), Grecia şi la sfârşitul deceniului opt - după criza proprietăţii în
Germania – Turcia. În blocul sovietic singura mare caldă era Marea
Neagră şi s-au dezvoltat România în anii 60 -70 urmată de Bulgaria la
cca 5-10 ani, litoralul Crimeii fiind zona nomenclaturii. Turismul de
afaceri şi apoi varianta populară a turismul de circuit, ca turism cultural a
pornit din nodul vestic (Anglia, Franţa ca ţări învingătoare, Benelux,
Olanda, Elveţia şi Germania ca urmare a aplicării Planului Marschal) şi
s-a extins apoi spre ţările nordice şi Austria. După 1990, din fostul bloc
sovietic, s-au dezvoltat Cehia (Praga), Slovenia, Ungaria (Budapesta),
apoi Croaţia, Polonia, Ţările Baltice. Rusia, Ucraina din zona europeană
au rămas numai emiţătoare pentru rezidenţii dornici să-şi afişeze noua
bogăţie, incomingul rămânând numai pentru afaceri din cauza riscului şi
barierei tarifelor (excepţie Moscova şi mai ales Petrograd) cunoscute ca
destinaţii (şi înainte de 1990) de alcool pentru nordici şi sex.
La noi, statul a intervenit devreme în activitatea de turism. În 1924 sa înfiinţat Oficiul Naţional de Turism (ONT) ca asociaţie profesională,
care s-a bucurat de un susţinut sprijin la statului. În regimul socialist,
statul a folosit ONT ca propria structură pentru politica de tip dirijist.
Apoi, urmare deschiderii României pentru turismul estic şi mai apoi
vestic statul şi-a arogat conducerea directă a activităţii turistice prin
Ministerul Turismului. Acesta a avut în subordine ONT Carpaţi, ONT
Litoral, şi ACR – ITIA ca touroperatori, Centrul de Cercetări pentru
Turism, Centru de statistică, Centrul de Formare şi Perfecţionare a
cadrelor (toate finanţate printr-un program PNUD cu asistenţa franceză),
Publiturism (care realiza activitatea de promovare centralizată şi
coordona pe cea locală), IAPIT (pentru agrement) iar pentru
managementul bazei materiale IHR-urile (Întreprinderile de Hoteluri şi
Resturante) din staţiunile de pe litoral şi Bucureşti, ONT Braşov şi OJT-
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urile (Oficiile judeţene de turism) pentru fiecare judeţ, cu atribuţii de
coordonare a dezvoltării, organizării, calităţii activităţii turistice şi
promovării locale. Structurile asociative nefiind agreate activitatea
acestora a fost suplinită de sindicate (care au ajuns să aibă inclusiv a
puternică bază materială), UNCAP (Uniunea Naţională a Cooperativelor
de Producţie), Ministerul Muncii pentru pensionari şi Ministerul Sănătăţii
pentru bolnavii cronici, BTT (Biroul de Turism pentru Tineret) ca
operator pentru UTC, Cooperaţia de Consum (CENTROCOOP) şi
Cooperaţia Meşteşugărească (UNCM), Gospodăria de Partid,
inspectoratele şcolare etc. Acest întreg eşafodaj avea ca principală menire
organizarea „recuperării sănătăţii şi petrecerii timpului liber a oamenilor
muncii” (deci exact scopul actual al destinaţiilor turistice unde localnicul
este la fel de important ca şi vizitatorul naţional sau internaţional) dar din
raţiuni de propagandă pentru a dovedi „superioritatea sistemului
socialist”. După 1990 tot acest eşafodaj a fost distrus43 prin legislaţie şi
apoi prin redistribuiri de patrimoniu sau privatizări, în timp ce
propagandistic se promova turismul ca şansă de dezvoltare pentru
România (ideea adevărată, dar în alt context şi poate mult mai târziu).
Structura statală centrală însărcinată cu turismul a suferit numeroase
mutaţii în cadrul guvernelor, dar cel mai păgubos considerăm a fi
caruselul celor însărcinaţi să conducă această activitate (38 de miniştri
sau secretari de stat în 18 ani) deşi şi între 1970 – 1989 am avut 21 de
miniştrii, dar supuşi CSP-ului (Consiliul Naţional al Planificării). Imediat
după 1989, prin iniţiative private (chiar dacă ulterior au fost încorporate
structurilor guvernamentale sau înregimentate politic) s-a încercat
organizarea sistemului pe baze asociative. Azi funcţionează o serie
întreagă de asociaţii Asociaţia Naţionala a Agenţiilor de Turism A.N.A.T., Asociata pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului –
Litoral, Federaţia Patronatelor din Turismul Romanesc - F.P.T.R.,
Romanian Convention Bureau - R.C.B., Asociaţia Naţionala a
Organizatorilor de Conferinţe si Expoziţii din România, Organizaţia
Patronatului din Turismul Balnear - O.P.T.B.R, Federaţia Industriei
Hoteliere din România - F.I.H.R., Asociaţia Naţionala de Turism Rural,
Ecologic si Cultural - A.N.T.R.E.C., Asociaţia Youth Hostel Romania,
Association of Ecotourism in Romania (AER), Asociaţia Naţionala a
Bucătarilor si Cofetarilor din Turism - A.N.B.C.T., Asociaţia Barmanilor
si Somelierilor din Romania, SKAL ROMANIA, Asociaţia de Catering
din Romania, Asociaţia Jurnaliştilor de Turism din Romania - A.J.T.R.,
Asociaţia Ghizilor Montani din Romania - A.G.M.R., Asociaţia
43

Am făcut aceste precizări strict din punct de vedere ştiinţific, enumerativ, ca
termen de comparaţie o analiză calitativă critică nu a fost avută în vedere.
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Naţionala a Salvatorilor Montani din Romania - A.N.S.M.R., Federaţia
Romana de Alpinism si Escalada – FRAE, Asociaţia Monitorilor de Schi
Profesionişti din Romania - A.M.S.P.R., Asociaţia Instructorilor de Schi
din Romania - A.M.P.S.R., Asociaţia Touroperatorilor din Romania A.T.O.R., Agenţia Naţionala a Taberelor si Turismului Şcolar A.N.T.T.S., precum şi un mare număr de asociaţii locale organizate atât
după principiul teritorial cât şi cel profesional. Eficienţa activităţii lor se
vede în nivelul de dezvoltare al turismului românesc.
La nivelul judeţului Sibiu procesul de tranziţie a fost demarat
imediat în 1990 iar numărul asociaţilor sau altor forme a fost mare (unele
din asociaţiile naţionale şi-au avut originea aici) fie ca filiale ale
asociaţiilor naţionale fie, mult mai numeroase ca asociaţii locale. O dată
decizia acceptării candidatorii României ca membru al UE s-a trecut
rapid la reajustarea structurilor. Principiile UE, mai ales regulile de
finanţare şi management al proiectelor, în perioada de preaderare trecea
decizia de la nivelul naţional spre euroregiunile româneşti, cadru în care
urma să acţioneze judeţul sau comunitatea (oraş, comună). În plus
regulile de eligibilitate pentru proiecte erau greoaie, comunitatea fiind
garantul alocării fondurilor. Cum comunitatea trebuie să aibă un sistem
de exprimare, la Sibiu şi apoi în celelalte judeţe ale Regiunii 7 Centru
diversele structuri asociative împreună cu structurile locale alese (consilii
judeţene sau locale) au format Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu
(AJTS) care urma să fie cadrul de manifestare al parteneriatului public
privat. O asociaţie regională este în fază avansată. Modificările acceptate
de UE privind exercitarea managementului fondurilor europene de
ministere şi gestionarii fondurilor prin structuri naţionale au încetinit pe
moment eficacitatea acestui sistem. Totuşi, aceste eforturi au reuşit să
impună o modificare esenţială pentru viitorul turismului românesc prin
includerea activităţii de turism în POR (Planul Operaţional Regional) ca
axă prioritară ceea ce a simplificat enorm oportunităţile de gestionare a
dezvoltării activităţii turistice în sensul că turismul dispune de un plan
unitar şi individualizat (în varianta propusă de Guvernul României
turismul se regăsea în PND – Planul Naţional de Dezvoltare ceea ce
obliga la întocmirea unui Master Plan ca instrument de centralizare a
acţiunilor şi finanţărilor pentru turism cu timp mare de reacţie, mai ales
pentru actualizări). Efectele privind turismul pot fi aşteptate la cca 5-7
ani de la aderare, dar numai pe măsura dezvoltării infrastructurii, în
primul rând cea de transport rutier şi feroviar şi apoi cea de mediu:
alimentare cu apă, staţii de epurare, colectarea şi neutralizarea deşeurilor
etc.
În această conjunctură devine evidentă importanţa inventarierii
actorilor locali, evaluării aşteptărilor lor şi conjugării eforturilor. Pe
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termen scurt trebuie ţinut cont de faptul că sistemul central este încă
determinant, mai ales privind finanţarea dar va ceda progresiv din
prerogative spre euroregiuni şi consiliile locale. În paralel trebuie
determinat cadrul de organizare şi acţiune acceptabil social la nivelul
destinaţiei avute în vedere pentru actorii privaţi, sociali şi cei statali
(locali). Trebuie avută în vedere armonizarea acţiunilor structurilor alese,
a celor numite (prefecţi, directori ai structurilor descentralizate, ai
filialelor regiilor naţionale şi a celor locale etc.) - ştiut fiind că tradiţia
competiţiei politice este încă tânără la noi – cu structurile asociative sau
private, ultimele încă fără experienţă şi încredere în parteneriatul public
privat, perceput încă mai ales prin prisma corupţiei.
Analiza actorilor locali trebuie începută cu contextul, respectiv
profilul populaţiei locale. Aceasta este imperios necesar să fie făcută cât
mai amănunţit, populaţia locală devine în noul concept al destinaţiei
turistice elementul principal, cheie al reuşitei. De fapt, aşa cum am arătat
principalul beneficiar este tocmai ea, prin „concentrarea spaţiului” care
trebuie să se adapteze la continuum muncă – leisure, şi asta cu costuri
minime, la locul de domiciliu sau în imediata vecinătate. Realizarea
profilul psihosocial al populaţiei implică costuri mari şi mult
profesionalism. Sunt puţine studii special făcute care să poată fi folosite
imediat pentru determinarea planurilor de acţiune pentru dezvoltarea
destinaţiei turistice. Pentru SUA au fost stabilite prin tipologia VALS
nouă grupuri de lifestyle: Survivor, Sustainer, Belonger, Emulator,
Achiever, I-Am-Me, Experiential, Socially Conscious, Integrated 44.
Trebuie stabilit cum reacţionează aceste tipuri în timpul leisure time şi
cât de adaptabili pot fi şi cu ce costuri. În plus nu se pot folosi metode
directe de acţiune, de regulă populaţia în ţările emergente nu are
suficientă experienţă acumulată privind consumul turistic astfel încât să
reacţioneze imediat la stimul comparativi, relaţionali. E o muncă de
educaţie dificilă, deosebit de sensibilă. Dezvoltarea unei destinaţii
turistice este strict legată de convingerea (numai convingerea poate
determina acţiunea naturală şi liberă, orice impunere, de orice natură
este imediat sesizată de vizitatori sau turişti; v. cazul populaţiilor din
ţările cu regim de comandă, care deşi obligate se deconspiră imediat)
populaţiei de avantajele pe care un anumit comportament îl poate aduce.
De regulă acţiunile sunt indirecte, populaţia locală nefiind (parţial)
conştientă. Descoperirea punctelor slabe şi „ameninţările” condiţionează
decizia privind dezvoltarea destinaţiei turistice, tipul ei, costurile,
mijloacele de acţiune, cine trebuie implicat şi mai ales timpul necesar.
44

În engleză pentru precizia termenilor, corespondenţii în română putând
distorsiona
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Localnicii „spectatori” sau prestatori trebuie transformaţi şi în „actori”.
Pentru oricare din destinaţiile turistice clasice se poate identifica imediat
calităţile localnicilor care au contribuit şi continuă să contribuie la faima
destinaţiei turistice.
Actorii locali sunt dificil de identificat şi inventariat în faza de
cercetare. E greu de stabilit contribuţia şi importanţa fiecăruia. Poate mai
uşor poate fi stabilit efectul negativ pe care un anumit agent local poate
să-l provoace. Întocmirea listei de investigat porneşte de la condiţiile şi
specificul comunităţii locale, neexistând reţete prestabilite. Se poate
porni de la cartea de telefon, camerele de comerţ, registrul asociaţiilor
sau de la listele structurilor puterii privind invitaţiile pentru diferite
evenimente. De regulă nu se face o diferenţa între cei strict locali şi cei
care au numai filiale sau activităţi în zonă. Dimpotrivă, menţionăm că cei
care vin în regiune au deja o analiză a mediului local şi a populaţiei
locale pentru specificul afacerii lor şi de obicei ei sunt cei care se
adaptează obiceiurilor locale dacă nu au făcut în prealabil un efort imens
de promovare globală, incluzând şi comunitatea locală (ex. marii
distribuitori globali). Cele mai uzitate metode sunt observarea directă,
experimentul, chestionarele, segmentarea geografica, după obiceiuri
(behaviour), după grupuri, psihologică sau demografică.
Dăm mai jos o compilaţie din diverse surse privind o listă a actorilor
locali. Subliniem că originea ei este anglosaxonă, unde găsim majoritatea
bibliografiei iar pentru aplicaţie practică trebuie analizat de la caz la caz,
lista iniţială şi apoi cea revăzută fiind esenţială în catalizarea TUTUROR
energiilor locale spre obiectivul realizării unei destinaţii turistice:
stabilirea tipului, beneficiari, investiţii, profitabilitate (economică, socială
etc.), acţiuni practice de realizare etc. etc.
REGIONALE
Structuri regionale alese pe orientări politice
Instituţii regionale numite
Instituţii cu atribuţii de reglementare şi/sau control (construcţii,
comerţ, cultură, sport etc.)
Structuri implicate în politica de mediu
DMO, DMC regional
Centre de informare turistică
Asociaţii de afaceri, camere de comerţ
Mari unităţi economice, sponsori semnificativi de respiraţie
internaţională, naţională, regională
Dezvoltatori imobiliari, proprietari de terenuri
Asociaţii sociale, culturale, fundaţii, voluntariat etc.
Instituţii religioase
Etc.
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LOCALE
Structuri locale alese pe orientări politice
Instituţii locale numite
Instituţii cu atribuţii de reglementare şi/sau control (construcţii,
comerţ, cultură, sport etc.)
Structuri implicate în politica de mediul general de cunoaştere al
limbilor străini
Centre de informare turistică
Asociaţii de afaceri, camere de comerţ
Mari unităţi economice, sponsori semnificativi de respiraţie
internaţională, naţională, regională, locală. Acoperirea prin IMM-uri a
diverselor domenii economice, sociale etc.
Dezvoltatori imobiliari, agenţii imobiliare, proprietari de terenuri
Asociaţii sociale, culturale, fundaţii, voluntariat etc.
Instituţii religioase
Bănci, servicii de plată, sisteme securizate de transfer şi plată,
asigurări, etc.
Furnizori de energie şi utilităţi şi politicile privind situaţiile limită
sau de dezastru
Agenţi care asigură cazare: hoteluri, moteluri, hanuri, campinguri,
hosteluri, pensiuni, cabane, apartamente de închiriat, spaţii neomologate
folosite cu caracter permanent pentru cazare oaspeţi (la agenţi economici,
instituţii, şcoli, cluburi sportive etc.), parcări pentru TIR, gradul de
cazare la prieteni şi rude, cazări la gri sau negru, spaţii pentru cazuri de
dezastre, cazare pentru vânătoare, pescuit, adăposturi montane, case de
vacanţă exclusive sau time sharing.
Agenţi care asigură transport: automobile, taxi, avioane, trenuri,
autobuze, vapoare, limuzine, caleşti, rişcă, închirieri biciclete, feriboturi
etc. transport public regional, transport public local etc. cu infrastructura
aferenta: companii, capacităţi, fluxuri etc. cu conexiunile lor la nivel
regional, naţional sau internaţional
Administratorii sistemului de semnalizare şi orientare local, ai
mijloacelor de publicitate
Agenţi care asigură alimentaţia publică şi băuturi, catering, baruri,
restaurante cu specific, fast-food, pentru persoane cu regim alimentar etc.
baruri, discoteci, night-shows, taverne, „masaj”, cazinouri, etc.
Unităţi de pază şi securitate: filiale locale, poliţie, servicii de
securitate etc.
Centre comerciale, mall-uri, magazine cu specific, antichităţi,
souveniruri, pieţe
Unităţi de service: automobile, haine, încălţăminte, ceasuri, foto,
video, curăţătorii, geamantane, depozitare bagaje, bijuterii
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Muzee, arhive, biblioteci, instituţii religioase
Teatre, filarmonici, operă etc. profesioniste sau de amatori (asociaţii,
cluburi, cercuri etc.), folclor etc.
Organizatori expoziţii permanente sau periodice
Organizatori festivităţi locale: parade, festivaluri, sărbători etc.
Organizatori târguri
Organizatori evenimente locale de respiraţie internaţională, de
respiraţie naţională, regională, locală
Ferme, unităţi industriale unicat, mori etc. de interes turistic sau care
pot fi vizitate
Aşezări etnice, de meşteşugari
Administratori parcuri naturale sau tematice
Administratori frumuseţi naturale, peşteri, cascade, păduri, etc.
Administratori site-uri arheologice, zone protejate, forturi etc.
Administratori parcuri naturale sau park, waterland, etc
Administratori (proprietari) de facilităţi sportive profesionale sau de
amatori: clasice, golf, minigolf, criket, swash,
Administratori zone picnic, promenadă
Administratori ştranduri, piscine, scufundări, parcuri nautice etc.
Administratori porturi de agrement, schi nautic, sporturi pe apă,
canotaj
Unităţi care gestionează pescuitul şi vânătoarea, fotosafari, etc
Organizatori acţiuni de orientare, bodypainting etc. ziua, noaptea…
Transport pe cablu, schi, snowmobile, schi fond etc.
Administratori trasee montane, salvamont, ascensiuni, etc. inclusiv
instalaţii comunitare
Piste automobile, biciclete, motociclete, hipism, randonee, etc,
Unităţi de întreţinere corporală, gimnastică (medicală),
Spitale: unităţi de urgenţă, de terapie de nivel internaţional, naţional,
regional, local, servicii stomatologice, medicale
Instituţii de educaţie: grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, învăţământ
vocaţional, asociaţii de educaţie socială
Sisteme de comunicaţie: telefonie, poştă, telegraf, DHL, UPS,
furnizori şi servicii Internet, radio etc.
Centre de conferinţe, utilităţi pentru turismul de afaceri
Touroperatori, agenţii de turism, rent a car etc.
Staţii de benzină, biocarburant etc.
Agenţi de asigurări, consultanţă, jurişti, notari şi altele similare la
care pot apela vizitatorii
Proprietari site-uri Internet dedicate sau care intersectează zona
turismului
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Sisteme ecommerce pentru turism, comerţ, sport, cultură etc.:
rezervări, cumpărări etc. cunoscute internaţional, naţional, regional, local
Asociaţii, cluburi etc. (Rotary, Lions, Skal etc) filiale locale
Unităţi media: internaţionale, naţionale, regionale, locale (cu
eventualele deschideri spre zone mai mari sau specializate.
Scriitori, producători de filme, video sau programe TV distribuite
internaţional. Naţional, regional, local
Specialişti locali, lideri de opinie, lucrători de contact direct cu
vizitatorii şi turiştii.
Toate grupate pe:
„existente” şi „potenţiale”
- Sector public, sector privat, voluntariat, asociativ
24/24 pe perioade: dimineaţa, zi, după amiaza, seara, noaptea
Lista poate fi completată folosind nomenclatoarele statistice sau ale
asociaţiilor de profil. V. ca ex. Anexa 7 pentru WLO (World Leisure
Association)
Bibliografie selectivă
Baker Bill – Destination Branding for Small Cities – 2007
Smith Stephen – Tourism Analysis , Logman 1993
Davidson R, Maitland R – Tourism Destinatons, Hodder&Stoughton
1997
Heath Ernie . Marketing Tourism Destination 1992
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations Eselvier
2005
Tnacred B and G – Leisure Management, Hodder&Stoughton,1992
*** Networking & Partnership in Destination Development & Marketing
– Proceeding of ATLAS Conference 2004
*** - Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas –
Proceeding of ATAS Conference 2007
***
Colectia
Tourism
Review
disponibila
on
line
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/en/index.html
*** - Real Estate and Destination Development in Tourism - 3
International Tourism Research and Concepts (AIEST) 2008
www.aeaweb.org/journal.html - Journal of Economic Literature
www.atlas-euro.org
www.worldleisure.org/about/publications/journal/journal_electronic.html
- World Leisure Journal
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8.

Managementul destinaţiei turistice şi sisteme de suport

Obiective:
Însuşirea noţiunii de RTO
Explicarea sistemelor de suport ale managementului regional
Explicarea raporturilor între DMO şi structurile locale
Formarea capacităţilor pentru elaborarea unui sistem de
management regional
Rezumat:
Managementul destinaţiei turistice în sistemele democratice cu
economie de piaţă capătă forme speciale în epoca globalizării. El se
realizează prin structuri dedicate care trebuie să gestioneze sinergia
actorilor locali pentru obţinerea dublului efect: satisfacţie turistului şi a
localnicilor şi obţinerea profitului comunitar. Comunitatea este obligată
să apeleze la sisteme de suport de genul planificării şi evaluării vieţii
locale pentru atingerea scopurilor ţintite de comunitate şi pentru care a
alocat resurse.
Cuvinte cheie:
DMO, RTO, planificare regionala, evaluare regională
Pentru cine nu cunoaşte sistemul economiei de comandă folosirea
termenului „management”45 pare forţat şi oricum exclus pentru o
destinaţie turistică într-o economie de piaţă liberă. De regulă piaţa este
asigurată împotriva monopolului, deci a oricărei conduceri centralizate.
Iar pentru acţiunile statului am folosi mai repede termenul de
„administrare”. Dar definind destinaţia turistică în noua viziune
ajungem la efortul comun al turiştilor şi localnicilor pentru producerea şi
consumul trăirilor (experiences) prin armonizarea efortului majorităţii
actorilor locali legaţi direct sau mediat de activitatea de turism. Am arătat
deja că soluţia pentru coagularea şi funcţionarea armonioasă a mulţimii
de actori se foloseşte „parteneriatul public privat” ca sistem care să
surmonteze dificultăţile conceptuale şi funcţionale ale vechiului sistem al
turismului de masă clasic.
Mai mult, globalizarea impune restrângerea acţiunii statului naţional
prin „externalizarea” unor atribuţii (inclusiv privind securitatea) fie către
centrele de comandă globale, pentru a asigura economia de scară şi
45

management (m²n“¹j-m…nt) n. Abbr. mgt., mgmt. 1. The act, manner, or
practice of managing; handling, supervision, or control: management of a crisis;
management of factory workers. 2. The person or persons who control or direct a
business or other enterprise. 3. Skill in managing; executive ability.
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implicit profitul global, fie spre comunităţile locale care preiau riscul
organizării vieţii economice dar şi sentimentul independenţei, a
participării la decizie.
La nivel local, atât SUA (preluând modelul britanic) cât şi mai apoi
UE au creat un sistem complex de antrenarea totală a locuitorilor în
activităţi de decizie folosind sistemul asociativ, sistem cu mari inerţii,
greoi şi lent, cu costuri enorme dar mare generator de „pace sub măslini”,
de sentimente de împlinire individuală prin acţiuni mărunte, punctuale cu
finalitate individualist egoistă dar şi altruist socială (fiecare acţiune
foloseşte şi individului dar şi comunităţii). În România am avut un sistem
similar, cel al obştii săteşti, practic distrus de industrializarea şi
urbanizarea socialistă. După 1990 s-a trecut la construcţia mecanismelor
sociale de tipul şi asemănarea celor din UE pentru a permite aderarea la
spaţiul comun. Constatăm în acest proces diferenţe notabile între
regiunile sau zonele din ţară. În plus, conceptualizarea la nivel naţional
sau regional este încă în curs şi de multe ori aceste structuri (ONG-uri,
asociaţii, fundaţii etc.) sunt percepute mai ales ca sisteme aducătoare de
venituri decât instrumente de guvernare locală. În practică aceste
organizaţii trebuie să aibă capabilitatea, structura şi oamenii care să
implementeze cu succes strategiile regionale, să dispună de sisteme care
să realizeze şi să asiste afacerile turistice să-şi atingă propriile obiective
într-un mediu în dezvoltare.
Problemele de management sunt atât de diverse pe cât de diferite
sunt destinaţiile turistice aşa încât studiile de caz conduc la bune practici.
Teoria a reuşit să sintetizeze două direcţii:
a. chipul, forma organizaţiilor regionale de turism (a nu se confunda
cu sensul termenului de „regiune” de la noi, destinaţia turistică putând
avea o întindere diferita) şi relaţiile între structurile turistice regionale şi
alte structuri din regiune.
b. identificarea a trei sisteme de suport (sprijin) necesare dezvoltării
şi derulării strategiilor regionale într-un mediul în rapidă evoluţie:
-sistemul informaţional regional,
-sistemul regional de planificare şi
-sistemul regional de evaluare.
Organizaţiile regionale de turism46
Au fost identificate trei cauze principale care au condus la creşterea
nevoii existenţei organizaţiilor regionale de turism:

46

Pentru modul de funcţionare v. Anexa 12
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1.creşterea puternică a dispersiei traficului turistic faţă de relativa
limitare spaţială în perioada turismului de masă clasic;
2.nevoia pentru menţinerea unei creşteri economice locale susţinute şi
continue unde turismul poate fi un factor major;
3.creşterea vacanţelor, atât ca durată cât şi ca număr de destinaţii vizitate.
O regiune devine astfel o destinaţie distinctă şi independente în
cadrul unei ţări, ceea ce implică şi structuri de conducere, promovare etc.
dar mai ales asigurarea sensului dezvoltării!
Au fost identificate ca atribute esenţiale ale organizaţilor regionale
de turism:
1. Realizarea şi coordonarea strategiei pentru turism în regiune în
legătură cu municipalităţile şi alte structuri din regiune
2. Reprezentarea intereselor regiunii la nivel naţional şi a
intereselor industriei turistice pe plan regional
3. Încurajarea dezvoltării facilităţilor şi utilităţilor turistice astfel
încât să satisfacă cerinţele în rapidă schimbare ale pieţei
4. Realizarea activităţii de marketing a regiunii prin asigurarea
serviciilor de primire şi informare (în consens cu structurile naţionale)
producând literatura adecvată şi preluând a gamă variată de activităţi
promoţionale.
Principiile planurilor strategice de marketing obligă organizaţiile
regionale de turism să construiască sistemul de planificare în regiunea în
care operează fără care deciziile lor sunt blocate.
Forma organizaţiilor regionale: o primă restricţie este dată de modul
în care se pune problema: strategiile sunt dictate de structura
organizaţiilor sau dacă, din contră structura existentă va dicta strategia ce
se va aplica. Fiecare tip de strategie are nevoie de structuri adecvate, deci
va duce şi la forme diferite. Tipul organizaţiilor de turism dintr-o regiune
va fi influenţat:
1. Situaţia economică a regiunii va depinde de modul în care este
considerat turismul care va fi dezvoltat
2. Organizaţia de turism va reflecta importanţa turismului pentru
regiune, interdependenţa cu alte activităţi din regiune
3. Organizaţia de turism va reflecta în general nivelul (felul) de
dezvoltarea al turismului în regiune şi în întreaga ţară
Evaluarea organizaţiilor de turism existente va reflecta la final
măsura în care structura organizaţională efectivă permite atingerea
obiectivelor, ceea ce permite o anumită liberate de analiză obligatorie în
imensitatea destinaţiilor turistice concurente. Teoria arată decizia în
determinarea structurii organizaţionale adecvate, dar dat fiind diversitatea
situaţiilor se bazează pe câteva principii simple: cea mai simplă structură
care asigură realizarea obiectivelor este cea bună. Ceea ce face o
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structură bună sunt problemele pe care nu le creează. Cu cât mai simplă,
cu atât mai sigură. Pentru a obţine ambele deziderate (simplicitate şi
adecvare) conceperea organizaţiei trebuie să înceapă cu concentrarea pe
activităţile esenţiale pentru producerea rezultatelor. Trebuie folosită
forma cea mai simplă, relaţiile naturale. Mai ales arhitectul unei
organizaţii trebuie să aibă în minte tot timpul scopul pentru care este
organizată structura.
Multitudinea structurilor organizatorice pe care le poate adopta o
organizaţie regională de turism nu trebuie văzute ca alternative, trebuie
exclusă copierea structurii din altă regiune (nici ca bune practici);
trebuie determinată de condiţiile locale şi politica de dezvoltare a
regiunii. Dat fiind că activitatea turistică este foarte volatilă obligând la
rafinarea continuă a funcţiilor şi adaptarea la tendinţele rapide de
schimbare din turism în primul rând determinantă este capacitatea de
asimilarea şi deschidere spre nou a celor implicaţi (organizatori,
membrii, forţă de muncă etc.) fără care structura nu funcţionează.
Organizaţiile tradiţionale sunt relativ rezistente la schimbări, aşa că
de multe ori e necesară o nouă structură. E posibil de ex. ca o organizaţie
care girează eficient procesul de stabilire al obiectivelor să aibă rezultate
slabe în control, evaluare sau adoptarea de noi strategii. Momentul de
adoptarea a unui plan de marketing ar putea nu numai să ceară schimbări
de organizare dar şi personal în posturi cheie. Ori la nivel local astfel de
schimbări sunt dificile şi deseori se transformă numai în cosmetizări
relevate imediat de evaluare; dacă cauza a fost identificată la timp şi
resursele alocate nu afectează ireversibil costurile corecturile pot fi
făcute.
În plus, organizaţiile regionale de turism au fie forma ONG-urilor,
fie a asociaţiilor ceea ce implică o formă specifică a deciziei, a procesului
de muncă care la noi est încă puţin împământenită, ceea ce duce pe de o
parte la impresia celor din structuri administrative sau comerciale că
eficienţa este nulă sau minimă sau, în interiorul structurii poate apare
tendinţa de a chiuli şi profita în interes personal, de lentoarea acţiunii
structurii, adică de lipsa momentană a sancţiunii.
Structurile regionale existente într-o zonă pot deveni învechite şi
altele trebuie integrate. La Sibiu din 1990 am parcurs un întreg traseu:
Asociaţia turismului sibian, ANTREC, ANAT, Asociaţia Mărginimii etc.
până la Asociaţia judeţeană de turism, şi încă consider procesul în
derulare. Şi organizarea (organigrama) trebuie uneori schimbată drastic.
Dar sunt procese normale dacă obiectivele propuse sunt atinse.
Relaţia între organizaţiile regionale de turism şi alte structuri
regionale: există o multitudine de legături şi relaţii care se stabilesc între
a organizaţie de turism regională şi alte structuri, la toate nivelurile cu
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privire la dezvoltarea şi coordonarea eforturilor tuturor celor implicaţi în
industria regională de turism. Se stabilesc legături cu organizaţii de
turism sectoriale ca şi mulţimea de organizaţii care pot exista într-o
regiune cu scopuri sinergetice sau comune în materie de mediu, călătorii
sau recreere. Cooperarea este deosebit de importantă astfel încât forţa
unei organizaţii regionale de turism stă în efectele şi modul cum reuşeşte
să comunice şi să lucreze cu alţii.
Asociaţiile regionale pot forma o reţea de nivel naţional sau mai
mică şi să-şi impună interesele la acel nivel. Dar ea trebuie să coordoneze
organizaţiile din propria regiune încurajând dezvoltarea corespunzătoare
a facilităţilor şi a promovării regiunii. Coordonarea între organizaţia
regională de turism, municipalităţile locale şi mediul de afaceri din
turismul local poate fi realizată şi prin organizarea de comitete care să
reprezinte structuri variate. De regulă organizaţiile regionale lucrează cu
guvernele locale şi intră uşor în dispute cu municipalităţile care pot fi
apatice sau chiar reticente privind dezvoltarea turistică locală, ceea ce
ridică probleme planificării dezvoltării turistice locale.
Tocmai coordonarea strategiei şi a planului regional de marketing
este piesa principală de succes a organizaţiei regionale de turism.
Problemele pot fi evitate sau cel puţin micşorate printr-un management
participativ bazat pe consens în ceea ce priveşte misiunea, obiectivele, şi
strategia pentru regiune.
În acest domeniu noi avem încă puţină experienţă, fie în acţiune fie
ca precedent. Ori tocmai „bunele practici” sunt sursa de inspiraţie, teoria
nu a ajuns să stabilească reguli generale pentru marea varietate de cazuri.
Pentru fiecare în parte trebuie acţionat specific şi numai rezultatele pot fi
singura validare, cu sublinierea că schimbarea este starea de fapt.
Sisteme de suport (sprijin) necesare dezvoltării şi derulării
strategiilor regionale
Sistemul informatic regional de marketing: organizaţia este obligată să
ceară continuu informaţii despre mediul în schimbare, motivaţia
turiştilor, condiţiile de piaţă ale competitorilor mari. Se pot folosi surse
diverse atâta timp cât datele sunt curate, la timp şi utilizabile, ceea ce
implică organizarea unui sistem informatic special. La nivel micro
managementul se confruntă cu probleme funcţionale şi operaţionale faţă
de afacerile de turism individuale aşa încât trebuie să facă faţă unor nevoi
diverse şi diferite ale pieţei locale. Cum obţinerea informaţiei este
costisitoare dar şi dificil de obţinut e nevoie să se clarifice modul
conceptual şi operaţional de acţiune ca să fie clar atât pentru organizaţie
dar şi pentru operatorii din turismul local (care pot fi foarte numeroşi şi
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diverşi şi în ceea ce priveşte nivelul de pregătire, capacitatea de
înţelegere etc.). Teoria propune un sistem bazat pe patru componente
majore:
Componente
ale sistemului
Sistemul
rapoarte
interne

de

Nivelul de
luare
al
deciziei
Strategic

Decizii
nivel
regional

la

Decizii la
nivel
de
comunitate

Decizii la nivel
de unitate de
turism

Operaţional

Sistemul de
informare al
marketingului

Strategic

Sistemul de
cercetare al
marketingului

Strategic

Sistemul
analitic
al
marketingului

Strategic
Operaţional

Operaţional

Operaţional

Sistemul de rapoarte interne: se referă la colectarea, arhivarea şi
regăsirea datelor în interiorul organizaţiei. Se poate referi la ocuparea
hotelurilor, totalul încasărilor, sugestiile şi reclamaţiile etc. Atenţie:
fluctuaţia mare de persoane face acest sistem esenţial întrucât la
schimbări se pierd şi informaţiile şi se reorganizează totul
Pentru stabilirea informaţiilor interne ar trebui să se răspundă la
întrebări de genul: ce cred organizaţia regională, mediul de afaceri de
turism local că au nevoie; de ce au realmente nevoie¸ ce e posibil
economic. Se pot folosi chestionare cu întrebări de genul: ce decizii
trebuie luate periodic, ce tip de informaţii sunt necesare pentru aceste
decizii, ce informaţii se obţin regulat, ce studii periodice sunt derulate
(prin terţi) de către organizaţie (la noi acest mod de lucru e încă un
deziderat), ce alte informaţii ar dori organizaţia să aibă, despre ce ar dori
să fie informată, care ar fi cele mai bune îmbunătăţiri care se pot aduce
sistemului existent (dacă există unul).
Sistemul de informare (intelligence) al marketingului: Întâi organizaţia
ar trebui să „vândă” propriului personal şi propriilor membrii şi altor
persoane sau structuri relevante importanţa organizării sistemului şi felul
cum va fi folosit la nivel regional (va fi verificat apoi de participanţi prin
rezultatele care ajung la ei) apoi trebuie să încurajeze alţi operatori locali
să le transmită informaţiile relevante pe care le au (agenţii de promovare,
universităţi, asociaţii profesionale) şi mai apoi, dacă e posibil trebuie să-
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şi organizeze un compartiment special pentru această activitate.
Subliniem: datele statistice în forma actuală nu pot fi folosite pentru
obţinerea de informaţii nuanţate aşa cum e turismul postmodern bazat pe
economia trăirilor: în noiembrie 2008 va avea loc a doua conferinţă
internaţională pe probleme de metodologie privind măsurarea fericirii
prin turism pentru a putea lua decizii în cunoştinţă de cauză!
Sistemul de cercetare al marketingului: definit ca o planificare, culegere,
înregistrare, analiză şi interpretare sistematică a datelor pentru decizii
specifice. Care sunt caracteristicile socioeconomice ale turiştilor care
vizitează regiunea, care este dimensiunea sectorului de conferinţe, care
este proporţia turiştilor care vin din anumite regiuni sau state etc. ceea ce
trebuie să conducă la stabilirea gradului de satisfacţie cu călătoria,
evaluarea ratingului atracţiilor, facilităţilor, serviciilor şi altor resurse,
gradul de conştientizare al atracţiilor din zonă şi a altor resurse
componente, motivaţia pentru vizitarea regiunii, identificarea elementelor
care ar determina posibilitatea revenirii, sursele majore de informaţii
pentru planificarea călătoriei (obţinute de la turişti), bariere şi
constrângeri pentru vizită, imaginea ariei de destinaţie.
Sistemul analitic de marketing: trebuie să ofere proceduri statistice
avansate care să ajute în înţelegerea, previziunea sau controlul
problemelor specifice regiunii. Teoria oferă două sisteme: „cum ar fi
dacă?” şi „care e cel mai bun?”.
Un astfel de sistem, laborios şi profesionist trebuie implementat
şi testat iar mai apoi întreţinut şi adaptat evoluţiei nevoilor organizaţiei şi
actorilor locali.
Sistemul de planificare regional: pentru ca informaţia să fie
folosită efectiv trebuie inclusă într-un sistem de planificare. Planificarea
indicativă sau consensuală este un proces care necesită vaste cunoştinţe
teoretice şi o puternică experienţă practică, un exerciţiu al practicilor
comunitare îndelungat. Nu există nici o normă, doar modele teoretice
care încep prin a anunţa că sistemul este pur teoretic. Examenul practic
este singular, pentru fiecare comunitate şi fiecare caz. Nu se cunosc
„bune practici” care să fi fost incorporate sistemelor teoretice. De aceea
pentru organizarea şi funcţionarea unui sistem de planificare regional
trebuie analizate planuri pentru turism care au fost făcute publice şi sunt
în consecinţă vechi, neadaptate realităţii cotidiene. Pentru cei care au
avut experienţa planului de comandă este mai clară dificultatea cu care se
confruntă o organizaţie regională de turism, mai ales din cauza lipsei
specialiştilor sau a personalului cu oarecare experienţă. Totuşi,
planificarea este obligatorie, aşa cu, cu toate costurile legate de încercări,
trebuie implementată şi perseverat în aplicarea ei.
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Teoria indică să se înceapă cu desenarea sistemului de
planificare. Care sunt ţintele care ar trebui planificate? În alegerea lor
trebuie ţinut cont de relevanţa lor dar mai ales de poziţia cheie pe care o
deţin în evoluţia ascendentă, lină a ansamblului. Se începe prin a stabili
dacă organizaţia de turism are realmente nevoie de un sistem formal de
planificare. S-ar putea ca prin stadiul de dezvoltare organizaţia să nu
poate implementa un sistem efectiv şi va irosi resurse, timp dar mai ales
încredere. Apoi se apelează de regulă la un specialist consultant extern
care are experienţa necesară planificării în turism local cu care se vor
stabili procedurile şi formele de planificare. La final se va stabili
persoana responsabilă cu realizarea sistemului final. De regulă, pentru o
organizaţie locală este suficient un lucrător la nivel decizie privind
planificarea.
Planul (ca instrument de lucru) trebuie să detaileze acţiunile
necesare atingerii obiectivelor, implementării strategiei şi realizării
sarcinilor planificării. Astfel se stabilesc în detaliu:
- programul şi acţiunile necesare atingerii fiecărui obiectiv al
planului,
- rolul şi responsabilităţile sectorului public şi a celui privat (pe
executanţi) pentru realizarea măsurilor,
- dezvoltarea specifică a oportunităţilor care vor ajuta să se atingă
obiectivele,
- fondurile necesare pe programe şi acţiuni, sursa acestor fonduri,
- desfăşurarea temporală pentru executarea diverselor acţiuni,
metoda de monitorizare periodică etc.
Subliniem că, în centrul acţiunii trebuie să stea implicarea fiecărui actor
sau sursă de informaţii, implicare precisă, comensurabilă şi mai ales
valorică (cât îl costă, ce câştigă, ce pierde dacă un pas întârzie sau nu se
realizează); e un proces lung de conştientizare şi disciplinare liber
consimţită a mulţimii implicate în turismul regiunii respective.
Sistemul regional de evaluare: se evaluează sistemul, se
măsoară rezultatele în curs faţă de obiectivele stabilite prin plan şi se fac
corecturile necesare. Se distinge o evaluare anuală a realizării planului,
aici incluzând performanţele obţinute şi corecturile necesare.
Modificările sunt relativ greu de obţinut pentru că de regulă hotărârile se
iau prin consens şi orice corecţie înseamnă şi o modificare a
performanţelor altor actori. Totodată se face şi evaluarea de fezabilitate,
privind produsele turistice variate ale regiunii, segmentele pieţei, etc
pentru a avea o imagine a viabilităţii entităţilor regiunii. Evaluarea
strategică este menită să observe realizarea obiectivelor şi
performanţelor generale ale regiunii din cauza învechirii rapide a
strategiilor, politicilor, strategiilor şi programelor turistice sub presiunea
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competiţiei. Mijlocul acceptat este auditul, pentru care teoria a elaborat
câteva ghiduri de conduită care pot fi aplicate cu rezultate satisfăcătoare.
Bibliografie selectivă
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9.

Marketingul destinaţiei turistice

Obiective:
Însuşirea particularităţilor mix-ului de marketing în cazul
destinaţiilor turistice
Care sunt principiile organizării acţiunii pentru stabilirea unui
mix de marketing
Analiza specificului celor 4P în cazul destinaţiei turistice
Rezumat:
Planul de marketing mix este instrumentul principal prin care o
destinaţie îşi validează maturitatea şi capacitatea de a uni eforturile
populaţiei locale, a actorilor locali, din turism sau din alte sectoare legate
de activitatea turistică într-unul comun care să stabilizeze turismul local
în zona contemporană a economiei „trăirilor”. Stabilirea ţintelor pe
pieţele potenţiale sau existente trebuie să fie urmată de aplicarea
specifică a strategiilor de produs, preţ, distribuţie şi promovare în cazul
unei destinaţii turistice.
Cuvinte cheie:
Mix de marketing, obiective, strategie de produs, preţ, distribuţie şi
promovare
Dat fiind specificul destinaţiei turistice şi un program de marketing
are anumite particularităţi. Înainte de a aborda caracteristicile unui
program de mix de marketing pentru acest domeniu trebuie să arătăm că
în alegerea obiectivelor o regiune trebuie să facă faţă unor operaţiuni de
segmentare multiplă, de la nediferenţiată (nici o segmentare) până la o
segmentare extensivă. Teoria indică 4 mari opţiuni:
1. Marketing nediferenţiat (nici o segmentare) consideră piaţa ca un
agregat mai mult cu accent pe caracteristicile comune ale turiştilor decât
pe diferenţele între ei. Privind piaţa ca un întreg se aplică o strategie de
marketing nediferenţiat care se axează pe o ofertă unică care încearcă să
atragă cât mai mulţi turişti posibil.
2. Segmentare extensivă: regiunea turistică este segmentată în cât mai
multe sau chiar toate segmentele existente elaborând pentru fiecare un
program de mix. Această metodă implică însă costuri foarte mari
3. Segmentare selectivă: prin vizarea a unor segmente restrânse
(segmentul de conferinţe, sau tineret sau cultural etc.) trebuie să se
asigure suficiente resurse pentru a răspunde nevoilor segmentelor
multiple existente în regiune. Este mult mai sensibilă faţă de cerinţele
unor anumite segmente considerate apriori majoritare sau prioritare.
4. Alegerea unui singur segment: în loc să se refere la întreaga piaţă
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această metodă se concentrează pe un segment considerat major pentru
care se dezvoltă o strategie unică. Este indicată mai ales pentru regiunile
cu ofertă restrânsă ceea ce permite concentrarea resurselor spre
potenţialul major al regiunii. Prezintă însă riscuri mai mari în cazul unei
alegeri greşite şi implică o expertiză ridicată, deci scumpă.
De regulă suntem confruntaţi cu limitări în selecţia obiectivelor,
limitări impuse de resursele regiunii, de produs şi mai ales de mediul
pieţei respective. Dacă regiunea are resurse limitate se indică o selecţie a
oportunităţilor majore, dacă este relativ omogenă în nevoi şi dorinţe se
alege varianta marketingului nediferenţiat, dacă îşi doreşte să ajungă un
lider pe anumite segmente de piaţă atunci se va aleg o segmentare
selectivă
O dată alese obiectivele se va dezvolta o strategie de poziţionare
ţinând cont de ofertele similare sau regiunile cu aceleaşi obiective, astfel
încât prin comunicarea aleasă să se facă o clară distincţie între ofertele
regiunii studiate şi altele care au aceleaşi obiective sau oferte.
Poziţionarea este în fapt o anumită percepţie în mintea turistului.
Ideal, această poziţionare „perceptuală” – asupra căreia organizaţia
regională de turism nu are control - este rezultatul acţiunilor de derulate
prin strategie – asupra cărora RTO are deplin control.
Strategia de poziţionare determină modul de realizare al programului
de marketing: alegerea strategiei de produs, modul de distribuţie,
strategia de preţ, strategia de promovare. Această combinaţie ar trebui să
asigure poziţionarea corectă, dar de regulă comunităţile tind să
suplimenteze resursele naturale cu facilităţi realizate de ele. De exemplu,
pentru o piaţă regională culturală, regiunile A şi B oferă o mare varietate
dar de calitate slabă (B cu o mai mare varietate dar relativ mai slabă), C
cu o varietate limitată dar de calitate iar D cu o mare varietate şi de înaltă
calitate. Din acest exemplu de poziţionare se observă că nu există practic
concurenţă între regiuni, rămânând de analizat dacă sunt suficienţi turişti
pentru toate patru turism cultural. Dacă nu sunt regiunea D are o situaţie
grea şi se impune repoziţionarea prin elemente antropice.
Cei 4 paşi ai dezvoltării prin strategie de poziţionare regională:
1. Analiza situaţiei curente,
2. Alegerea situaţiei dorite (fie constatarea că poziţia actuală este tare şi
dorită, fie se dezvoltă una nouă şi trece la popularizarea ei, fie se
oferă o nouă dimensiune, una pe care turiştii s-ar putea să o
aprecieze dar să nu o evalueze de obicei atunci când studiază oferta
regiunii),
3. planificare strategiei pentru poziţia aleasă ca dorită,
4. implementarea strategiei.
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O dată poziţionarea stabilită se poate trece la dezvoltarea unuia sau
mai multor planuri de marketing mix care să sprijine capacităţile
destinaţiei de a concura pe pieţele selectate. În contextul turismului
regional aceasta este definită ca acţiunea de selectare a variabilelor
controlabile care să permită organizaţiei regionale de turism şi actorilor
din activitatea de turism a regiunii să atingă obiectivele ţintelor
predeterminate pe pieţele alese. În practică, fiecare agent economic îşi
face propriul plan de mix cu obiective şi măsuri aferente, dar organizaţia
regională de turism, prin programul regional trebuie să joace un rol
important în îndrumarea, conducerea şi coordonarea eforturilor agenţilor
locali pentru folosirea pieţelor stabilite (prin efort amiabil, comun) astfel
încât să se maximizeze valorificarea potenţialului turistic al regiunii.
Organizaţia regională de turism va milita pentru un program de
marketing mix regional care să asigure şi să întărească forţa
concurenţială a afacerilor turistice din regiune. Va releva gradul de
complementaritate (sau de concurenţă) astfel încât să se obţină în practică
un întreg prin acţiunea fiecăruia, acţiunile individuale să se potrivească
pieţelor vizate, mediului în care vor fi aplicate indicând elementele la
care turiştii sunt mai sensibili sau dimpotrivă, refractari, să analizeze
dacă costul efortului de marketing se acoperă prin excedentul de profit,
dacă costurile sunt posibil de acoperit individual sau per tot, dacă
programele sunt bine desfăşurate ca timp etc.
Şi un mix regional are componentele clasice: produs, preţ,
distribuţia, promovarea. „Produsul turistic” nu include numai elementele
clasice de „produs” ci şi managementul produselor turistice regionale pe
tot parcursul ciclului lor de viaţă şi în procesul de înlocuire. Promovarea
comunică avantajele ofertei regional şi nu se limitează la reclamă ci
cuprinde şi promovarea vânzărilor, activitatea de PR şi vânzările
personalizate. Preţul este însă elementul critic care trebuie să satisfacă şi
clientul dar şi să realizeze profitul aşteptat de agentul local.
Strategia de produs: Există mai multe definiţii privind produsul
turistic. Kotler şi Fox definesc produsul în general drept „orice care poate
fi oferit unei pieţe spre atenţie, cumpărare, folosire sau consum care să
satisfacă o dorinţă sau o nevoie”.
Produsul turistic este nuanţat, fiind dificil de măsurat si palpat, dar
fiind că finalul este satisfacţia obţinută de turist, mai precis amintirile
rămase. Majoritatea destinaţiilor oferă peisagii, plaje, folclor,
monumente, sport etc. care sunt considerate numai ca „materii prime” ale
produsului final. Produsul final este suma facilităţilor şi a serviciilor
utilizate într-o regiune de o categorie anumită de turişti. Baud-Bovz
identifică trei categorii:
resurse ale destinaţiei,
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facilităţi la destinaţie şi
transportul de la locuinţa turistului la destinaţie şi înapoi.
În turism se foloseşte noţiunea de package tour – pachet de servicii
oferit la un preţ forfetar de către tour operator care denumeşte complexul
de servicii care compun produsul. Avem din ce în ce mai frecvente
cazurile când turistul îşi compune singur produsul. Avem astfel produse
individuale, particulare ale tour operatorilor sau individualilor care includ
în majoritate elemente comune ale patrimoniului destinaţiei (peisagii,
monumente, facilităţi destinate localnicilor dar folosite şi de turişti,
utilităţi construite special pentru turism etc. dar şi elemente particulare
ale tour operatorului sau terţilor care nu sunt „vizibile” ca patrimoniu al
regiunii pentru majoritatea turiştilor potenţiali, dacă nu ar fi incluse în
pachet.
Din punct de vedere al TDO, care gestionează produsul unei
destinaţii ea trebuie să:
-identifice elementele produsului destinaţiei,
- să gestioneze elementele sale în vederea mix-ului de produs
regional,
- să asiste actorii regionali în elaborarea strategiilor lor de produs
într-o concepţie unitară,
- să sprijine lansarea de noi produse şi s
- ă coordoneze schimbărilor necesare diferitelor etape ale ciclului de
viaţă al produselor regiunii.
Dar mai ales ea trebuie să elaboreze produsul regiunii generic,
construind produsul „total” care să particularizeze regiunea.
Un turist potenţial poate alege Italia pentru Veneţia sau Roma (şi
câte se includ în „produsul” Veneţia sau Roma!) sau poate alege
Florenţa nu pentru monumentele Renaşterii ci pentru viţa de noapte. Ori
DMO Italia trebuie să elaboreze produsul „Italia” iar DMO Florenţa
produsul „Florenţa” va introduce, ca o sumă a celor trei categorii de
facilităţi şi servicii menţionate mai sus.
Produsul DMO este mult mai complex decât pachetul oferit de un
tour operator sau construit de un individual din câteva din elementele
produsului total. Din punct de vedere al DMO avem un produs compozit,
examinat prin prisma oricărui – tuturor turiştilor potenţiali de pe o piaţă
vizată.
Actorii locali vizează şi ei dar nu piaţa în ansamblu, ci de regulă
numai un segment, dimensionând efortul lor la mijloacele de care dispun.
În plus trebuie subliniat că produsul regiunii este un serviciu, nu un
articol tangibil, deci turistul potenţial trebuie atras să-l consume pe loc.
Majoritatea regiunilor oferă o varietate largă de produse turistice:
culturale, pentru distracţie, conferinţe etc. În vederea elaborării unei
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strategii teoria face distincţie între mix-ul de produs (cuprinde toate
produsele individuale sau liniile de produse disponibile în regiune) , linia
de produse (un grup de produse strâns legate, similare prin finalitate sau
piaţa vizată precum o linie culturală: muzee, monumente, evenimente
culturale sau una de sport: pescuit, înot, canotaj, schi nautic) şi produsul
individual (un anumit produs particular din cadrul unei linii de produse:
Trafalgar Square, Turnul Eiffel). Un mix de produs se descrie prin
varietate şi complexitate („lungime / lăţime”). Produsul poate fi lărgit
prin adăugarea unei noi linii
„
l
u
n
g
i
m
e
a
”

„Lărgimea mix-ului de
produs
„Cultural
istoric”
Muzee
Forturi
Mori
Operă
Teatre

„Natură,
distracţie”
Parcuri
Naționale
Păduri
Pescuit
Canotaj

„Evenimente
”
Festival de
artă
Târguri
Parade

(produsele de conferinţă de exemplu) sau poate fi lungit prin introducerea
de noi elemente de liniile existente (instalaţii industriale, competiţii
sportive sau festival folcloric etc.) Produsul regional trebuie verificat şi
evaluat periodic comparativ cu concurenţa dar şi cu potenţialul nou creat
în regiune. De multe ori produsul este „tras” de câte un produs individual
care se detaşează ca lider (festivalul de teatru la Sibiu, October Fest la
Munchen etc.). Decizia privind strategia pentru produsul regiunii este
dificilă, DMO trebuie să ţină cont de ceea ce vând actorii locali dar şi de
nevoia de schimbare a produsului regiunii funcţie de concurenţă, nevoi
locale etc..
Nu toate produsele existente / vândute într-o regiune sunt
relevante pentru „destinaţia” regiunii. DMO trebuie să facă o selecţie,
mai precis să stabilească priorităţi privind strategia de produs a
destinaţiei. Analiza urmează de regulă patru paşi:
- stabilirea performanţelor obiectivelor produsului,
- analiza sistemului de produs,
- identificarea problemelor privind produsele şi
- elaborarea strategiei pentru eliminarea problemelor.
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Este o sarcină dificilă şi sensibilă, price eliminare sau schimbare
afectând unul sau mai mulţi actori locali. De aceea analiza presupune o
bună cunoaşterea sistemului local, dar şi a pieţelor vizate şi trebuie făcută
în colaborarea cu factorii implicaţi. Elaborarea produsului destinaţiei nu
trebuie să impieteze activitatea existentă ci s-o o dezvolte, să o potenţeze
şi să-i crească profitabilitatea. La analiza fiecărui produs, dacă s-au
identificat probleme DMO împreună cu cei afectaţi trebuie să ia o decizie
strategică: fie reduc costurile, fie îmbunătăţesc produsul, fie schimbă
strategia de marketing, fie renunţă la produs operând imediat şi
modificările în strategia destinaţiei. Ideal, după o anumită experienţă se
poate ajunge la anticiparea problemelor şi oportunităţilor ceea ce reduce
efortul şi costurile.
Organizarea de noi produse: de multe ori nevoia de noi produse
e identificată prea târziu. Pentru a detecta nevoia unui nou produs sau
înnoirea celor existente e necesar să se facă o analiză periodică care să
determine ce modificări ale mediului natural, social sau cultural au
apărut, schimbările în nevoile pieţelor existente sau potenţiale, ce
infrastructură trebuie modernizată sau dezvoltată.
Un nou produs înseamnă costuri pe care de regulă un
touroperator individual nu şi le poate permite, dar DMO poate implica
structurile care dispune de resurse şi coagula actorii interesaţi într-un
efort comun. Sunt costisitoare studiile prealabile pentru stabilirea
oportunităţii, disponibilităţii fondurilor, compatibilitatea socială,
impactul asupra mediului local, atractivitatea comparativ cu posibila
concurenţă, poate fi noul produs unul complementar sau de substituire a
celor locale sau celor concurente, sunt premise pentru modificarea
infrastructurii, evaluarea vandabilităţii, tendinţelor pieţii, reacţia ei etc.?
DMO poate derula şi susţine un astfel de efort prin însăşi natura sa.
Câteva etape trebuie parcurse:
-identificarea oportunităţii (produsul cu cel mai mare potenţial
pentru viitor),
-design –ul (concretizarea ideilor, descrierea produsului şi
strategia de marketing aferentă),
-testarea (faza de testarea pieţii fie prin analize fie prin produse
pilot) şi
-introducerea pe piaţă.
Între criteriile care determină decizia privind un produs nou
enumerăm: identificarea oportunităţilor (definirea pieţii de vânzare,
generarea ideii produsului,examinarea ideii) design (conceperea unui
forme specifice turismului, dezvoltarea conceptului, dezvoltarea
strategiei) testare (testare promoţională, previzionare d marketing, teste
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de marketing) introducere (planificarea şi executarea introducerii
produsului pe piaţă),
Poate că cea mai elocventă reprezentare a legăturii între
produsele disparate ale unei regiuni (pachetele turistice disponibile) şi
produsul destinaţiei turistice, privită prin prisma ciclului de viaţă al
produsului e dată de Butler şi Haywood aşa cum reiese din figurile de
mai jos.

Pentru analiza ciclului de viaţă al produsului destinaţiei turistice este
necesar să se asigure: unitatea de analiză ceea ce implică folosirea
aceloraşi măsuri pentru analiza produselor individuale şi a produsului
regiunii pe parcursul întregului ciclu de viaţă – individuale sau agregate.
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Alegerea pieţelor relevante: analiza trebuie să se facă pe segmentele
relevante ale pieţelor şi apoi agregate pentru întregul produs.
Identificarea stagiului ciclului de viaţă: trebuie să determine stagiul
ciclului pentru regiune, linie de produse sau produse individuale şi faza
din ciclu în care se găseşte fiecare subprodus şi apoi agregat produsul
destinaţiei; această analiză identifică zonele unde trebuie intervenit, cum
trebuie intervenit pentru a preveni „infectarea” întregului prin moartea
unui element.
Capacitatea portantă: numărul de turişti pe care îi poate susţine o
destinaţie într-o anumită fază cu menţinerea calităţilor produsului (lor)
turistic; e un indicator de percepţie care poate varia după cine îl
apreciază: localnicii, turiştii potenţiali de pe o piaţă sau alta.
Unitatea de măsură: pe parcursul analizelor succesive se păstrează unităţi
temporale similare: anual, sezonier etc.
Ciclul de viaţă al produsului este un element esenţial pentru
determinarea strategiei care se va adopta, planul de marketing fiind
dezvoltat diferit funcţie pe faza în care se află produsul destinaţiei, chiar
dacă anumite produse individuale pot avea altă evoluţie.
Strategia de preţ: preţul este elementul cheie al mix-ului, fiind
vizibil pentru turist dar controlabil de ofertanţi. DMO trebuie să sprijine
agenţii economici să decidă unde să poziţioneze preţul în gama largă a
preţurilor posibile, să decidă dacă vor folosi preţul ca element activ sau
pasiv de strategie, să stabilească obiectivele care trebuiesc atinse prin
strategia de preţ, să-i sprijine în elaborarea şi derularea politicii de preţ.
Mai ales că preţul individual al unui pachet de servicii turistice este un
element decisiv, dar greu de controlat, el fiind practic o sumă de preţuri
ale prestatorilor care colaborează la realizarea pachetului. Asistăm la
strategii diferite de preţ pentru tour operatori sau turistul potenţial, la o
ezitare în decizia privind preţul şi mai ales efectul fluctuaţiilor de preţ fie
datorită dificultăţilor prognozei privind efectul preţului în venitul total,
sau dificultăţilor administrative legate de modificarea lui, şi mai ales
fricii privind reacţiilor adverse ale unui modificări de preţ. În plus,
destinaţia per ansamblu nu este percepută ca având un preţ, ci ca o
destinaţie scumpă sau ieftină, şi imediat cu un adjectiv ataşat: elitistă,
populară sau de masă etc.
Din punct de vedere al turistului schimbările de preţ pot da
probleme pentru acoperirea costurilor călătoriei, modificarea costurilor
sale ca timp sau din punct de vedere psihologic determinate de preţurile
în destinaţie, „la sol”, costurile privind transportul sau certitudinea că
ceea ce va găsi va fi la nivelul aşteptărilor. De multe ori preţul e un
indicator de calitate, dar e în majoritatea cazurilor elementul decisiv al
deciziei de a cumpăra. Relaţia preţ calitate este încă un element important
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al deciziei turistului. Mai ales acum, când disponibilitatea informaţiilor
este mare şi uşoară, multe din surse terţe, care au vizitat regiunea, deci
credibile.
Preţul are un rol mare în mix-ul de marketing dar este numai unul din
elemente. De multe ori turistul este dispus să plătească mai mult pentru
unicitatea produsului, pentru notorietatea lui. DMO şi actorii locali
trebuie să potenţeze valoarea ofertei prin elemente adiacente: o destinaţie
cunoscută, la modă suportă un preţ mai mare, aşa încât trebuie integrate
toate elementele de mix şi să nu se supraliciteze efectul preţului.
Preţul depinde de o multitudine de factori: o destinaţie sezonieră
compactă îşi va permite un preţ relativ uniform, mai ridicat iar alta cu
perioade mari de extrasezon va obliga la variaţii de preţ. Concurenţa va
impune şi ea un nivel al preţului. Aşa încât o linie generală de conduită
privind preţul este obligatorie. Aceasta impune coordonarea unor
obiective stabilite şi convenite în prealabil între actorii aflaţi de regulă în
conflict fie direct, fiind concurenţi fie indirect pentru îmbunătăţirea
poziţiei în cadrul pachetului. Turistul cumpără produsul total fie ca preţ
forfetar pentru „pachet” fie combinat cu preţurile aşteptate pe piaţa locală
a destinaţiei.
DMO joacă rolul coordonării şi sincronizării obiectivelor
preţului cu cele ale agenţilor locali. Printre obiectivele obligatorii
enmerăm:
-maximizarea adausului, calculat ca diferenţă între costul total şi
venitul total. Orice organizator va dori să-şi maximizeze încasările dar
uneori este esenţial să aibă în vedere adausul (surplusul) obţinut, nu
numai la „nivelul pe care îl suportă piaţa” ceea ce poate avea ca rezultat o
scădere a adausului.
-maximizarea utilizării: de multe ori prin preţuri scăzute se
urmăreşte creşterea utilizării în idea ca turiştii din acest an să determine
sosirea unui număr mai mare în anul viitor.
-recuperarea costurilor: uneori, fie din cauza sezonalităţii, fie
deliberat apar perioade de neutilizare sau de conservare. Costurile
aferente trebuie acoperite şi deci incluse în preţ. Pentru aceasta trebuie ca
produsul să fie „vizibil”, să se sprijine dezvoltarea traficului, să se creeze
interes pentru ofertă, să se îmbunătăţească imaginea regiunii. Ori aceasta
implică o strategie de preţ a destinaţiei în care să se regăsească acordul
actorilor locali.
Sunt mai multe modele de strategii analizate de teorie, cu
observaţia că studiile privind strategia de preţ pentru destinaţia turistică
sunt mai ales studii de caz.
Preţul orientat spre cost: se folosesc acolo unde elementele de preţ pot fi
uşor determinate şi se poate controla prin preţ acoperirea lor. În practică
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contează administrarea simplă, limpezimea clară a corectitudinii şi
armonia concurenţei între actorii locali.
Preţul orientat spre concurenţă: este o metodă mai dificilă întrucât
presupune analiza strategiei de preţ folosită de destinaţiile concurente per
total şi ale actorii lor, stabilirea destinaţiilor direct concurente (acum şi
în perspectivă), pe segmente, ceea ce poate conduce la stabilirea unor
niveluri de preţ comparative şi apoi o analiză privind acoperirea
costurilor şi evaluarea adausurilor.
Preţul orientat de cerere: se bazează pe libertăţile şi restricţiile cererii, nu
pe costuri, este o strategie complexă, dat fiind că preţul produsului
turistic este determinată şi de elemente subiective ceea ce implică
folosirea unui concept diferit de strategie. Preţul poate varia substanţial
funcţie de cât de cunoscută e destinaţia, deci preţul reflectă valoarea
percepută de mintea turistului potenţial. Principiul „ofertantul stabileşte
preţul cel mai mare pe care este dispus clientul să-l plătească” trebuie
amendat de dimensiunea psihologică a produsului care conduce la o
decizie mai mult subiectivă, deci e necesară studierea cererii posibile pe
piaţă şi pe segmentele ei, operaţiune costisitoare, mai ales pentru oferta
destinaţiei ca întreg. Pentru noile produse se utilizează o strategie
specială folosind preţurile de penetrare sau de „smântânire”. E necesară
coordonarea eforturilor tuturor agenţilor care contribuie la realizarea
produsului pentru stabilirea preţului forfetar. Subliniem situaţia
particulară, dar tot mai frecventă în care turistul potenţial îl stabileşte
singur preţul forfetar prin însumarea elementelor alese din oferta
generală, aplicând dacă există şi reduceri, facilităţi, promoţii etc. incluse
pentru unele servicii sau pentru un grup de servicii (ex. la 3 nopţi cazare
aveţi un tur de oraş de 2 ore inclus). Ori în acest caz tocmai strategia
destinaţiei este cea care dă coerenţă produsului ei.
Strategia de distribuţie: distribuţia produselor turistice este
relativ inflexibilă, fiind realizată prin structuri specializate. DMO trebuie
totuşi să îndrume sistemul global de distribuţie al destinaţiei pentru
atingerea ţintelor stabilite. Mai ales prin dezvoltarea sistemelor de
informare şi distribuţie alternative coordonarea distribuţiei este esenţială.
Dacă prin însăşi natura lui produsul turistic nu poate fi stocat
sau ambalat, eliminând astfel problemele de transport şi depozitare,
pentru distribuţie trebuie să rezolve probleme specifice. În distribuţia
produsului turistic folosirea intermediarilor este obligatorie. Mai mult,
larga varietate de componente trebuie „împachetate” într-un pachet
individualizat, în care se contopesc toate ingredientele care îl formează.
Nu numai tour operatorul este implicat ci şi furnizorii săi, alături de
ambianţa generală a destinaţiei. O broşură include mai mult decât o
promisiune, ea stabileşte responsabilităţile globale dar şi pe fiecare
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participant (de regulă „condiţiile generale” sunt mai mult exonerări ale
tour operatorului şi glisarea responsabilităţii către subfurnizori sau chiar
către client). Dacă canalele de distribuţie ale produselor turistice se
definesc ca „o structură de operare, un sistem de legături şi combinaţii
variate ale organizaţiilor de turism prin care producătorul produsului
turistic descrie şi confirmă aranjamentele de turism către beneficiar”
(Mill şi Morrison) rar distribuţia este directă (mai ales în cazul sistemelor
informatice recente), de regulă implică intermediari. Pachetul este
organizat de tour operator, retailerii (agenţiile de turism) operând şi
direct către turist dar şi prin unităţi specializate pentru turism
(revânzători) sau canale speciale. Funcţie de cantitatea de produse
(numărul de turişti sau nivelul de adaus) preţul poate diferi de-a lungul
lanţului. La limită nu interesează decât preţul la utilizatorul final, la turist
şi adausul şi volumul realizat de fiecare prestator în parte, întreg lanţul de
distribuţie fiind constrâns să „intre” între aceste două limite. Distribuţia
privită global, la nivel de destinaţie este mai complexă, pe de o parte ea
este constituită din magistralele destinaţiei, girate de DMO şi DMC-uri
iar pe de alta se prezintă ca o înmănunchere a distribuţiei individuale a
tuturor furnizorilor destinaţiei. Este evident ca „totalul” trebuie să
potenţeze fiecare element.

Sursa: Bitner şi Boons
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DMO trebuie să furnizeze informaţii privind structurarea distribuţiei
regionale, referitoare la modul de afluire al turiştilor prin sistem şi cum
sunt influenţaţi de intermediari, să estimeze aşteptările pieţelor pentru a
oferi furnizorilor şi intermediarilor elementele pentru deciziile strategice
de marketing, să ofere consultanţă privind folosirea intermediarilor iar
acestora consultanţă pentru o abordare eficientă a turiştilor şi actorilor
destinaţiei.
Din punctul de vedere al destinaţiei este important să gestioneze
corect alegerea canalelor de distribuţie pentru a sigura succesul
strategiei de marketing regional. Metodologic putem clasifica:
-canale consensuale (în care nici o parte nu controlează sistemul, toate
părţile implicate colaborează şi-şi coordonează eforturile prin consens în
interes mutual),
-canale coordonate vertical (sunt conduse de un tour operator care
controlează şi impune acţiunea contractuală şi angajamentele financiare),
- canale integrate vertical (în care funcţia de producţie şi de distribuţie
este controlată de un singură întreprindere – exemplul clasic fiind
Thomas cool şi American Express).
Aşteptările clientului, ale revânzătorului, integratorului (grosiştii
pe piaţa turistică), tour operatorului şi producătorului pot fi divergente,
dar la nivel de destinaţie trebuie armonizate, de regulă prin consens.
Producătorul turistic
Tour operatorul (integratorul)
Maximum de clientelă
Maximum de clientelă
Revenire loială a clientelei
Adaus maxim
Recuperare ridicată a investiţiei
Încredere în producător
Atenţie
ridicată
din
partea
canalului de distribuţie pentru
produsul său
Revânzătorul
Clientul (turistul)
Maxim de clientelă
Anticiparea, crearea de stimuli
Adaus maxim
pentru noi experienţe
Imagine
Cunoaşterea produsului
Reînnoirea regulată a ofertei
Varietatea produsului
Servicii de calitate din partea Noi oferte
producătorului
Asistenţă în luarea deciziei
Diversitate de oferte
Sericii bune
Identificare individuală
DMO, pornind de la elementele şi interesele comune tuturor, apoi la
realizarea consensului pentru cele concurente, joacă un rol esenţial în
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coordonarea distribuţiei şi prin aceasta în creşterea forţei de lovire a
ofertei destinaţiei.
Strategia de promovare: finalitatea eforturilor de până acum depinde de
cum se transmit informaţiile spre turist şi cum comunică sistemul. Se
admite că de fapt toate cele elemente ale strategiei de mix sunt în fapt
unelte de comunicare. Totuşi, promovarea are regulile ei şi trebuie
abordată şi separat. Strategia de promovarea regională este de fapt
sistemul variat de comunicare prin care se informează ţi
persuadează turistul potenţial că o regiunea şi activităţile sale
turistice sunt pregătite să-i satisfacă nevoile, cuprinzând acţiuni ca
reclamă, publicitate, vânzări personalizate, etc. În plus trebuie să
adăugăm sistemul intern de comunicare şi informare, care deşi nu
este croit pentru promovare face acest lucru pentru anumite subproduse
ale anumitor actori care vor înlocui fie spaţiile goale fie alte produse
similare considerate mai slabe. În ambele cazuri, ne confruntăm cu
reacţia personală sau de grup, ceea ce modifică corespunzător teoria
generală a promovării.
Promovarea este una din funcţiile cheie ale planificării de
marketing. Este folosită mai ales pentru stimularea afacerilor.
Promovarea îl poate determina pe cumpărător să ia o decizie prin fluxul
de informaţii care îl poate convinge să cumpere. Este funcţia care
orientează strategia de marketing spre ţintele stabilite pe o anumită piaţă.
În plus trebuie subliniat că natura particulară a produsului turistic obligă
la informare, transformă procesul de cumpărare în unul de analiză a
informaţiilor. Produsul turistic există tocmai prin informaţiile despre
serviciile sau trăirile pe care le prefigurează, le promite; mai apoi
feedback-ul închide ciclul prin compararea amintirilor cu promisiunea
făcută prin promovare.
Promovarea, indiferent de cine o face trebuie armonizată
amiabil prin consens cu structura coordonatoare a turismului din ţara,
destinaţia receptoare. Pentru destinaţiile existente se constată o
întrepătrundere a acţiunilor de promovare la nivel naţional cu cele
regionale, iar acestea cu cele individuale ale actorilor locali. Dacă nu se
respectă acest principiu se ajunge la „zgomot”, respectiv la informaţii
redundante în cel mai bun caz, ceea ce va trezi teama potenţialului turist
şi decizia de a renunţa. Ca principiu, responsabilitatea privind
promovarea revine industriei turistice dar aceasta trebuie să coopereze cu
ceilalţi actori locali pentru un mesaj coerent, clar, convingător.
În elaborarea strategiei de promovare trebuie luate în
considerare:
-caracteristicile turiştilor (populaţiei pieţei vizate),
-informaţiile cerute şi dorite de piaţa ţintă,
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-caracteristicile produsului (regional şi apoi în profunzime a celor
individuale),
-resursele regiunii,
-acţiunile concurenţei,
-elementele de comunicare potrivite produsului / destinaţiei promovate.
Se consideră ca paşi în elaborarea strategiei de promovarea a destinaţiei:
- identificarea ţintei, a audienţei,
- stabilirea obiectivelor campaniei de promovare,
-stabilirea mijloacelor potrivite de promovare,
-stabilirea componentelor mix –ului promoţional,
-selectarea strategiilor specifice pentru reclamă,
-promovarea vânzărilor, publicitate, vânzări personalizate.
Identificarea ţintei trebuie să asigure cuprinderea ţintelor
individuale ale tuturor actorilor locali, dar păstrând consistenţa pentru a
nu diminua eficacitatea impactului. Obiectivele strategiei de
promovare se regăsesc în obiectivele generale ale strategiei de mix:
- atragerea de noi turişti,
- informare corectă asupra ofertei regiunii,
- revigorarea imaginii destinaţiei, c
- creşterea încrederii etc.
DMO trebuie să satisfacă nevoia de informaţii ale actorilor din
zona turismului dar şi din celelalte sectoare care contribuie la activitatea
de turism. În plus trebuie să coordoneze amiabil programele de
promovare ale diverşilor actori locali.
În alocarea bugetelor şi alegerea diverselor mijloace de
promovare pot fi folosite una din următoarele trei metode:
1. metoda alocării mijloacelor disponibile (affordable) prin care DMO se
limitează la sumele pe care le găseşte disponibile; de cele mai multe ori
această metodă subestimează impactul campaniei asupra patronatului
industriei turistice, lipsind-o de resurse viitoare şi o obligă la
incertitudine privind viitorul
2. Metoda parităţii competitive: bazată pe cheltuielile făcute de marii
actori ai destinaţiei, ignorând că între aceşti există de regulă o divergenţă
de interese şi de regulă, faptul că mulţi nu folosesc o strategie de
promovare efectivă, acţionând empiric.
3. Metoda obiectivelor şi tacticilor: este cazul ideal, în care DMO poate
stabili obiectivele şi sarcinile mix-ului promoţional şi poate strânge
fondurile necesare, situaţie la care se ajunge, de regulă după o anumită
experienţă în colaborarea locală.
Planul de promovare trebuie să asigure posibilitatea schimbării
între ele a diverselor elemente ale strategiilor specifice în sensul creşterii
sau diminuării importanţei lor în total. Pe parcurs trebuie să existe
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posibilitatea mutării accentului fie pe reclamă, fie pe promovarea
vânzărilor, publicitate, vânzări personalizate, funcţie de randamentul
obţinut. Câteva criterii sunt considerate determinante în elaborarea mixului promoţional:
-Factori legaţi de produs: natura produsului, riscul perceput pe piaţă;
-piaţa ţintă: stagiul ciclului de viaţă al produsului destinaţiei şi al celui
(lor) individuale;
-turiştii potenţiali: numărul turiştilor, concentrarea lor;
-buget: resursele regiunii, perspectivele şi tradiţia în promovare;
-tehnicile de marketing mix: strategia de preţ, de distribuţie, întinderea
pieţii.
Evaluarea şi controlul programului de promovare implică
acţiuni prealabile lansării şi apoi post derulare care să conducă la
evaluarea gradului de realism în determinarea obiectivelor, compararea
rezultatelor cu aşteptările, modul de îmbunătăţire al actului managerial în
organizarea şi derularea programului de promovare. Este evident că
promovarea destinaţiei trebuie coordonată: DMO are un rol esenţial în
analiza obiectivă a activităţii actorilor locali în materie de promovare şi a
aşteptărilor pieţelor vizate. Ea poate aprecia neutru eficacitatea diverselor
mijloace folosite prin însăşi faptul că e gestionată de ansamblu actorilor
locali care îşi vor exprima puncte de vedere divergente, dar cu siguranţă
critice. Tot DMO trebuie să asigure realismul şi realitatea informaţiilor
transmise prin promovare şi să intervină imediat ce constată ca poate
apărea dezamăgirea pe un segment al unei pieţe din acuza unor acţiuni
greşite. Totuşi, trebuie subliniat că promovarea este efectivă numai dacă
celelalte elemente ale mix-ului (preţ, produs, distribuţie) funcţionează
normal.
Planul de marketing mix este instrumentul principal prin care o
destinaţie îşi validează maturitatea şi capacitatea de a uni eforturile
populaţiei locale, a actorilor locali, din turism sau din alte sectoare legate
de activitatea turistică într-unul comun care să stabilizeze turismul local
în zona contemporană a economiei „trăirilor”.
Bibliografie selectivă
Heath Ernie – Marketing Tourism destination – 1992
Heath Ernie . Marketing Tourism Destination 1992
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations Eselvier
2005
*** Networking & Partnership in Destination Development & Marketing
– Proceeding of ATLAS Conference 2004
*** - Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas –
Proceeding of ATAS Conference 2007
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disponibila
on
line
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/en/index.html
*** - Real Estate and Destination Development in Tourism - 3
International Tourism Research and Concepts (AIEST) 2008
www.atlas-euro.org
www.worldleisure.org/about/publications/journal/journal_electronic.html
- World Leisure Journal

10. Bradingul destinaţiei turistice
Obiective:
Însuşirea noţiunii de brand în cazul destinaţiilor turistice
Care sunt principiile organizării acţiunii pentru stabilirea unui
brand
Însuşirea unui model de elaborare a unui brand pentru o
destinaţie turistică
Rezumat:
Brandul a devenit un element esenţial pentru promovarea, menţinerea
şi dezvoltarea unei destinaţii turistice. Dat fiind difuzia deciziei într-o
comunitate comparativ cu o companie sunt necesare metode speciale
pentru evaluarea capacităţii destinaţiei de a suporta un brand, acţiuni
specifice pentru coagularea comunităţii pentru înţelegerea brandului şi
pentru comunicarea cu potenţialii turişti. Un model în şapte paşi este
prezentat pentru aplicaţii practice
Cuvinte cheie:
Brand, brand comunitar, analiza capacităţii de branduire, suportul
comunităţii
Brandul, activitatea de brandig sunt neologisme care s-au încetăţenit
în limbă şi în viaţa de fiecare zi, mai ales la generaţiile tinere. Această
activitatea este studiată în curs separat. Acum vom analiza numai câteva
aspecte specifice privind destinaţiile turistice, folosind ca exemplu cazul
unui oraş mic .
Între locuitorii unei zone şi zona în sine sunt legături foarte
puternice, uneori întreaga viaţă fiind legată de locul respectiv. În lumea
globală comunităţile, datorită mass media care aduc informaţii de peste
tot, încep să se întrebe: cum am vrea să fim cunoscuţi, cum putem ieşi
din mulţime, ce am dori ca ceilalţi să simtă când aud numele oraşului
nostru etc.? În SUA sunt catalogate 20000 de oraşe, 126 de şosele
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turistice statale şi 12800 de zone istorice. Sunt atât de numeroase şi de
diverse că e greu să e deosebeşti. Aici poate interveni brandingul. De
multe ori însă se ajunge să se piardă strategia pentru branding şi să se
obţină numai un logo, un slogan sau o temă de campanie de promovare.
Ce este un brand? Găsim atâtea definiţii câte cărţi consultăm. Poate
fi un principiu de organizare care să influenţeze tot ceea ce faceţi ca un
DMO pentru a orchestra o experienţă puternică pentru vizitatorii
Dumneavoastră. În toate definiţiile vom găsi ca elemente: un nume, un
simbol, un semn; sursa unei promisiuni; o valoare adăugată sau
distinctivă; personalitate şi caracter; suma percepţiilor şi gândurilor
clienţilor. El este o concentrare de informaţii valoroase. Vieţile noastre
sunt pline de branduri. Ajungem să avem o slăbiciune pentru produsele
de marcă (atenţie, marca nu este brand, deşi în română de multe ori este
folosit cu acest sens!) pentru că:
-ne umplu de respect pentru noi înşine,
-ne creează o imagine şi percepţii mai puternice,
-ne creşte conştientizarea,
-ne îmbunătăţeşte cunoştinţele,
-ne dezvoltă loialitatea şi încrederea,
-ne simplifică deciziile,
-ne stimulează sentimentele,
- ne împrospătează experienţele trecute.
Noţiunea de brand al destinaţiei poate fi definită ca totalitatea
percepţiilor, gândurilor şi sentimentelor pe care un client le are
asupra uni loc. Realizarea brandingului unei destinaţii este un principiu
de organizare care implică orchestrarea mesajelor şi experienţelor
asociate locului respectiv care asigură că ele sunt cât se poate de
distinctive, memorabile, puternice şi răsplătitoare. Brandurile de succes
al unei destinaţii stă în mintea şi sufletul clienţilor, se diferenţiară cu
claritate, se oferă ca o promisiune de valoare şi simplifică alegerea
clientului.
Valoarea uni brand se relevă în fiecare punct de contact al clientului
prin experienţe excepţionale şi nu stă pe caracteristicile fizice ale locului.
Fiecare experienţă înainte, din timpul şi după vizită are un rol vital în
definirea şi livrarea promisiunii care este inerentă brandului respectiv.
Este numele unui oraş sau loc un brand? Este bine cunoscut? Are o
imagine bună? Este privit cu respect? Este sensibilă audienţa avută în
vedere cum arată oraşul sau ce poate face pentru ea? Cât de diferit este
faţă de alte oraşe? Dacă deciziile tactice individuale conduc spre
programe de marketing atunci e timpul pentru o intervenţie şi o acţiune
strategică a strategiei de branding. De regulă se identifică mai multe din
următoarele condiţii:
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-nevoia de a schimba o imagine învechită, confuză sau inadecvată,
-noi investiţii în infrastructură sau dezvoltarea de noi evenimente cer
redefinirea locului,
-a fost lansat un program de revitalizare a centrului sau unul cultural,
-mesajele de marketing ale oraşului sau ale partenerilor săi sunt
lipsite de adresă şi nediferenţiate (comune),
-schimbări frecvente privind temele şi mesajele de promovare, o
lipsă de unitate sau consistenţă a mesajelor în comunicarea oraşului,
-pieţele tradiţionale scad ca mărime sau valoare,
-resursele de marketing au fost aplicate deficient sau necoordonat,
etc.
Noi adăugăm, pentru România, lipsa unei imagini în mintea
clienţilor potenţiali (poate fi formidabil factorului natural al staţiunii, dar
nici vecinii nu ştiu de el! dar străinii!). Pentru localităţi un brand trebuie
să fie capabil să reziste testului timpului, dezbaterii publice, scrutinelor
politice, întrebărilor din media şi analizei de marketing a partenerilor.
Care sunt avantajelor unui brand comunitar puternic? Pentru clienţii
comunităţii (atenţie, nu numai pentru turişti!):
-asigură liniştea mintală prin creşterea încrederii şi siguranţei,
-economiseşte timp şi efort, simplifică alegerea, asocierile cu un loc
reflectă un status pozitiv,
-se adresează direct nevoilor şi dorinţelor lor,
-asigură percepţia unei valori mai mare şi beneficiu.
Pentru specialişti care fac marketingul comunităţii:
-asigură o concentrare strategică mai puternică,
-asigură o viziune unificatoare şi cooperativă privind marketingul
oraşului,
-asigură un sistem de luare a deciziilor pentru a construi o identitate
de brand puternică şi consistentă şi evită mesaje, imagini sau formulări
contradictorii,
-stabileşte un punct de distincţie clar, valoros şi sustenabil în mintea
consumatorului,
-permite stabilirea preţurilor pe sistemul premiilor în loc de reduceri
sau incentive,
-introduce un mijloc de comunicare eficient şi persuasiv, conduce la
îmbunătăţirea parteneriatelor, distribuţiei şi promovării,
-îi determină pe competitori să vrea să introducă mesaje, produse sau
experienţe similare pentru a beneficia de avantajul primei mişcări,
-creează loialitatea prin vizite repetate şi referinţele comunicării de
la om la om,etc.
Beneficiile pentru comunitate ca întreg:
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-creează o viziune unificată pentru public, organizaţiile private,
publice şi non profit care se sprijină pe imaginea locului şi atracţiilor
sale,
-creşte respectul, loialitatea, recunoaşterea şi celebritatea,
-corectează informaţiile perimate, percepţiile incorecte,
-măreşte veniturile, marja de profit a acţionarilor şi creşte veniturile
din taxe,
-creşte atractivitatea produselor locale,
-dezvoltă abilităţile de a atrage, recruta şi reţine persoanele talentate,
-asigură fundamentul pentru viitoare dezvoltări de produse, afaceri,
investiţii,
-creşte mândria civică şi capacitatea de convingere,
-asigură recuperarea rapidă dacă locul este afectat de o criză ca un
dezastru natural sau o publicitate negativă,
-extinde mărimea capitalurilor ceea ce permite acţionarilor să-şi
lărgească partea mai degrabă decât să aştepte creşterea valorii acţiunilor
existente,
-contribuie la o bază economică mai largă.
Cum se obţine o imagine: întâi prin imaginea organică rezultată
din cunoştinţele pe care le obţinem din media, cărţi, filme, familie şi
prieteni sau sistemul educaţional (atenţie, pentru o imagine globală e
nevoie de aceste elemente la nivel global!), apoi prin imaginea indusă de
marketing prin comunicarea de marketing, promovare, relaţii publice,
website, broşuri, prezentări etc. iar cea mai puternică, în faza a treia este
cea experimentală obţinută prin reacţia primilor vizitatori.
De multe ori se confundă noţiunile de imagine cu cele de
identitate. Imaginea de brand este felul cum e perceput bradul de
vizitator din punctul său de vedere iar identitatea de brand este un
set unic de stimuli care dă expresie brandului şi îi formează
imaginea. De multe ori ne confruntăm cu o problemă diferită, de
„realitate” pe care conducătorii preferă să nu o recunoască.
Ce poate fi branduit şi de ce? Trebuie răspuns la întrebarea: ce
va fi supus procesului de branding şi cine va fi audienţa vizată.
Oraşele ridică o serie de dificultăţi faţă de corporaţii. Limitele
oraşelor sunt greu de determinat iar în ele vom găsi şi zone puternice dar
şi zone lipsite de interes care trebuie uneori izolare sau repoziţionate.
Obiectivele procesului de branding poate avea trei variante:
repoziţionare, reinventare şi păstrarea status quo-ului. Adăugăm că în
cazul „petelor albe” suntem în faţa inventării. România este o pată albă
întrucât intervalul de timp care s-a scurs de la fosta imagine depăşeşte
deja timpul a două generaţii, astfel încât pe pieţele externe trebuie
construit de la tabula rasa iar în interior generaţiile tinere, care au forţa
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financiară au numai imaginile din poveştilor părinţilor, care nu sunt
suficient de elocvente să determine decizia, deci plecăm de la zero din
nou, fie că e vorba de Bucureşti sau Sibiu sau Băile Săcelu. Fiecare
strategie implică a serie de paşi bine evaluaţi de teorie şi practică.
Pentru lansarea unei acţiuni de branding se începe prin
mobilizarea forţelor implicate. Structura regională de turism apelează de
regulă la o DMO (Destination Marketing Organization) specializată.
Rolul liderului acestei organizaţii s-a dovedit în practică deosebit de
important, forţa lui fiind cheia succesului în coagularea forţelor. Întâi
cele din interiorul DMO, unde trebuie pus în mişcare un întreg sistem de
informare – educare şi entuziasmare a personalului. Capacitatea lui de a
comunica cu liderii locali este esenţială pentru dezvoltarea unei
atmosfere de lucru creative în condiţiile operării prin consens. După
inventarierea tuturor celor care pot fi implicaţi (lista rămâne tot timpul
deschisă chiar pentru - mai ales pentru – outsideri, care aparent nu au
nimic cu turismul, dar care pot fi elemente esenţiale în străfundul
eşafodajului care participă la experiences - trăiri pentru vizitatori ŞI
pentru localnici.
Enumerăm participanţi obligatorii: asociaţii ale directorilor,
structuri de afaceri, membrii camerelor de comerţ şi ai bursei, lideri
locali, investitori şi dezvoltatori, vânzătorii programelor de marketing din
DMO (la Viena sunt 7 mari DMO numai pentru destinaţia Mittel
Europa), personal din DMO, angajaţi din prima linie de contact din
turism, guvernanţi, media locală, directori din HORECA şi industria
ospitalităţii, grupuri non profit, lideri de opinie, lideri politici locali,
lideri religioşi, reprezentanţi din sport, personal din obiectivele de
atracţie şi servicii, voluntari din centre de informare s.a.m.d. Principiul
este „să le dăm o voce” O bună consultanţă se poate obţine prin apelarea
sau mai bine aderarea la DMAI (Destination Marketing Association
International). Cum cei implicaţi sunt mulţi, chiar dacă numărul se poate
restrânge pe parcurs e obligatoriu selectarea unui Brand Advisory Group
format din 8-12 reprezentanţi care să avizeze lucrările între marile
întâlniri. Acestora trebuie să li se inoculeze sentimentul că rezultatul este
„copilul” lor, fiecare în parte, conducătorul (steward) observând strict
consensul şi evitarea „ieşirii în evidenţă” a unui sau unor membrii. Mai
mult, aceşti vor fi direcţionaţi să insufle acest sentiment spre masa mare
de participanţi şi de aici spre colectivitate. Brandul se concretizează întâi
în mintea şi comportamentul localnicilor şi de aici difuzează şi / sau
confirmă prin contactul cu vizitatorii informaţiile transmise în afară,
implicând şi vizitatorii. Personalitatea persoanei însărcinate cu
conducerea acestei afaceri este esenţială.
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Un plan de realizare a brandului în şapte paşi este dat de Bill
Baker şi îl sintetizăm mai jos. Are avantajul că se axează pe principiul
construcţiei brandului din interior spre exterior iar specialiştii sunt expuşi
inimii şi sufletului comunităţii.
1.
Evaluarea şi audit: răspunde întrebării majore care este locul
brandului în lume. Se începe prin a răspunde întrebării „care este locul
nostru în lume”: cine credem noi că suntem, cine cred clienţii că suntem,
cine dorim să devenim, cum e cel mai bine s-o facem. E un proces
laborios, consumator de fonduri şi esenţial pentru succes.
Printre perspectivele care trebuie evaluate: proprietarii locali, puncte
tari şi valori locale, performanţe, auditul comunicării şi marketingului,
proprietarii externi, concurenţii, clienţii, experienţa acumulată, tendinţe.
Care este perspectiva proprietarilor locali, fie ei rezidenţi, oameni de
afaceri, comunitatea în ansamblu sau liderii locali? Vocile disonante şi
contradictorii trebuie ascultate cu mare atenţie şi tratate cu
profesionalism, prin forţa convingerii pentru raliere la acţiune. Dar mai
ales trebuie investigată părerea consumatorilor locali, care dau diagnoza
mulţimii. Cei intervievaţi trebuie să găsească ce anume îi face diferiţi,
care sunt atracţiile locale, obiceiurile de consum locale. Se examinează
oamenii (valorile, moştenirea, tradiţiile, cultura, cum se reflectă în
personalitatea oraşului), atribute fizice (climat, arhitectura, străzi,
industrii, transport, muzee, restaurante, produse, atracţii, facilităţi,
evenimente) beneficii tangibile (acces, cost, servicii, siguranţă şi
curăţenie, afaceri, sistem educaţional, mediul prietenos pentru afaceri)
intangibile (ambianţă, atmosferă, experienţe, mândria comunităţii,
personalitatea, gustul, autenticitatea, imaginea, reputaţia, încrederea,
sensibilitatea).
Se măsoară performanţele atinse: cum a evoluat oraşul în ultimii 10
ani, care este starea noilor afaceri şi oportunităţi, cum a evoluat economia
vizitatorilor (v. TSA), cum au evoluat sectoarele de cazare, dezvoltatori
şi retail, există monitorizări a opiniei clienţilor, a atitudinii şi satisfacţiei?
Cercetarea de audit privind comunicaţiile şi marketingul trebuie să
permită evaluarea consistenţei mesajelor diferitelor entităţi: reclamă,
rapoarte anuale, broşuri, panouri, cărţi de vizită, materiale trimise pe
email, newsletter, imaginea bibliotecilor, clipuri media, ghidul panificării
evenimentelor, newsletters, mape de prezentare, comunicate de presă,
mape de vânzare, comunicarea personalului, camere de gardă,
semnalizarea stradală, ghiduri şi ghizi de tur, prezentarea comercială,
uniforme şi costume, video şi DVD, semnalizarea de orientare, website
etc.
Tot în această fază se analizează ce gândesc proprietarii externi.
Includem aici: directori de asociaţii, servicii de rezervare, media de
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afaceri, operatori de croaziere, departamente guvernamentale,
planificatori de călătorii incentive, vânzători de servicii de marketing,
planificatori de evenimente şi întâlniri, companii de turism on line,
oficiali publici, agenţi imobiliari, media naţionale şi regionale,
organizaţii regionale de turism, specialişti în localizarea afacerilor,
turopertori, operatori de transport, agenţi de turism, centre de informare
turistice.
Pentru a găsi modalităţi de a depăşi concurenţa trebuie să stabilim
mai întâi cine câştigă clienţii când noi îi pierdem, apoi knowhow-ul
concurenţei (observarea atentă a personalului local şi a partenerilor,
analiza materialelor de promovare, experienţa ca vizitator la concurenţă,
produsele turistice, activităţile de marketing şi marchandasing,
comentariile de pe web ale vizitatorilor, acoperirea prin media inclusiv a
celei de afaceri, trendurile privind performanţa economică şi turistică,
relocarea pentru afaceri şi incentive etc.
Cine sunt clienţii, unde locuiesc, pentru ce ne vizitează sau cu ce
afaceri, ce simt despre oraş, ce ar dori de la o astfel de destinaţie, ce
beneficii urmăresc, este piaţa suficient de mare, este profitul suficient? O
atenţie deosebită trebuie acordată modului de gestionare şi comportament
în momente critice şi apoi tendinţelor majore pentru a stabili pe ce „val”
vom lansa acţiunea de brand.
2.
Analiză şi avantaje: răspunde întrebării pentru ce va fi cunoscut
oraşul. Poziţionarea unei comunităţi presupune, pe baza datelor culese să
găsiţi spaţiul comun de la intersecţia
1. Nevoile consumatorilor
2. Punctele forte ale destinaţiei / comunităţii (tangibile şi intangibile)
şi
3. Punctele forte ale concurenţei, după evaluare opiniilor
proprietarilor
Sunt o serie de variabile care trebuie să facă diferenţa faţă de
concurenţă: arhitectura şi designul zonei, atracţii, celebritate şi faimă,
climat, bucătărie şi vinuri, cultură, beneficiu emoţional şi sentimental,
etnicitate, evenimente, istorie, industrii şi produse locale, influenţă şi
putere, matca zonei, legende şi mituri, aşezare şi acces, mediul natural,
viaţa de noapte, oamenii, personalităţi şi valori, atribute psihice, avantaje
sociale, sport.
Principalele criterii pentru stabilirea forţei destinaţiei: diferenţierea,
relevanţa, onestitatea.
Platforma brandului cuprinde: valorile brandului (accesibilitate,
autenticitate, mândria civică, spiritul comunitar, concentrarea spre clienţi,
grija pentru mediu, gândirea anticipativă, inovarea, cunoştinţele,
patriotismul, calitatea, încrederea, siguranţa, încrederea, voluntarismul,

150

ospitalitatea), viziunea brandului, beneficiile tangibile, principalele
experienţe, beneficiile emoţionale, beneficiile sociale, personalitatea
(aventuroasă, atletică, conservatoare, creativă, culturală, pragmatică,
dinamică, energică, excitantă, libertină, distractivă, încântătoare,
inovativă, inteligentă, naturală, optimistică, patriotică, sexi, sofisticată,
caldă, orientată spre trecut etc.) , elementele care asigură încrederea în
brand (realizări, premii, fapte trecute, drepturi intelectuale, poziţia în
filme, gazdă a evenimentelor majore (olimpiade, campionate etc.)
stăpânirea media, prestigiul altor oaspeţi, citări ale celebrităţilor, subiect
de cărţi, loc semnificativ (locul de naştere al preşedintelui, loc de
semnare de tratate etc.) şi esenţa brandului cu care se pot face acum
asocieri critice cu alte branduri. Se stabilesc „promisiunile” brandului şi
apoi se face testarea lor şi se evaluează consecinţele pentru fiecare
promisiune neîndeplinită / îndeplinită şi costul aferent pentru
îndepărtarea / potenţarea efectelor
3. Ajustarea informaţiilor: care sunt relaţiile, conexiunile
brandului? O dată ajunşi cu analiza aici trebuie să decideţi dacă toate
elementele stabilite (din interiorul comunităţii, de la graniţele sale şi din
exteriorul ei) inclusiv eventuale sub branduri existente pot fi adunate sub
o singură umbrelă care să fie de folos marketingului comunităţii. Această
asamblare are o serie de beneficii: furnizează o formă unică pentru toţi
cei care fac marketing pentru orice aspect al oraşului (turism, studenţi,
relocare, dezvoltare economică etc.), reţine beneficiul unei personalităţi
într-un mod care permite integrarea lui pentru întreaga comunitate, îi
obligă pe parteneri să întărească ceea ce e distinctiv privind oraşul,
creează sinergii – mai multe voci, un singur mesaj, elimină disonanţele în
situaţiile în care mesajele participanţilor sunt diferite sau contradictorii.
Este o acţiune laborioasă care cere colaborarea şi implicarea clienţilor
4. Crearea formei (articulate): cum poate fi exprimat verbal şi
vizual brandul. Este o etapă de concentrare într-o formă verbală care se
materializează în numele brandului, sloganul, cuvintele şi frazele cheie,
„poveştile” / istoriile brandului, o formă vizuală reprezentată de logo,
paleta coloristică, fontele şi imaginea tipărită, fotografia.
5. Activarea: cum i se va da viaţă? Sistemele de comunicare
trebuie să asigure „ceva” pentru fiecare din comunitate, ca să permită
identificarea localnicilor. Dar el trebuie sa fie transmis şi spre potenţialii
clienţi. Comunicarea integrată de marketing are principii clare şi a
dovedit că nu toate campanii cu buget mare au fost şi de succes. Suportul
pentru transmisie poate fi foarte variat şi implică concentrarea
publicităţii, a marketingului pe web, a relaţiilor publice, publicaţii şi
broşuri dar şi a comunicării gură la gură controlate. Dar un brand este un
sistem în evoluţie de la activitatea de cercetare, la planificarea,
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compararea şi cumpărarea produsului, la timpul pentru călătorie şi sosire,
la perioada vizitei şi apoi în post vizită. De regulă aceste acţiuni sunt
adunate într-o „carte” care se urmăreşte cu stricteţe, mai multe astfel de
manuale fiind disponibile şi gratuit ca de ex. http://www.durhamnc.com/about/brand/index.php sau www.bigwildlife.net/brand.html care
pot fi folosite în scop didactic. Pentru cazuri reale e nevoie de specialişti
pentru a dispune de informaţiile confidenţiale de ultimă oră
6. Însuşirea şi Atitudini: cum vor suporta proprietarii brandul?
Brandul creat există prin oameni: prin proprietarii lui (DMO, proprietarii
locali, actori locali, oamenii obişnuiţi ai locului care toţi împreună îşi
remodelează viaţă, modul de a fi după noile percepte) şi destinatarii lui
(potenţialii clienţi, lumea în general chiar dacă nu vizitează destinaţia
poate contribui decisiv la implementarea brandului sau la subminarea lui.
Pentru succes trebuie să fie încurajaţi oamenii să înţeleagă brandul
inclusiv promisiunile destinaţiei şi elementele de identitate ale brandului,
cum pot ajuta şi corecta brandul, cum pot facilita acceptarea de către alţii
a brandului, cum le va afecta viaţa de fiecare zi şi responsabilităţile lor
noi, informarea asupra experienţelor pozitive din aplicarea brandului şi a
concluziilor eventualelor neîmpliniri.
7. Acţiune şi postacţiuni: cum poate fi menţinut nou şi relevant? Se
pot grupa sub cinci categorii: leadeshipul brandului (planificarea
strategică, parteneriatul întregului oraş, „campionii” cauzei),
managementul brandului (persoana însărcinată cu conducerea brandului,
educaţia continuă pentru brand ), comunicarea de brand, experienţa de
management, monitorizarea şi evaluarea.
8.
Bibliografie selectivă
Baker Bill – Destination Brandng for Small Cities – 2007
Heath Ernie - Marketing Tourism Destination 1992
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations Eselvier 2005
*** Networking & Partnership in Destination Development & Marketing
– Proceeding of ATLAS Conference 2004
*** - Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas –
Proceeding of ATAS Conference 2007
***
Colectia
Tourism
Review
disponibila
on
line
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/en/index.html
*** - Real Estate and Destination Development in Tourism - 3
International Tourism Research and Concepts (AIEST) 2008
www.aeaweb.org/journal.html - Journal of Economic Literature
www.atlas-euro.org
www.worldleisure.org/about/publications/journal/journal_electronic.html
- World Leisure Journal
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11. Refacerea destinaţiilor în criză
Obiective:
Definirea conceptului de criză a destinaţiei turistice
Rolul mass media în gestionarea situaţiilor de criză
Alianţa sector de stat sector privat în timpul şi după criză
Plan de acţiune în caz de criză
Rezumat: situaţiile de criză a destinaţiei prezintă o serie de
particularităţi faţă de teoria clasică a crizei. Vom aborda modul cum
trebuie abordată a criză şi acţiunile care trebuie avute în vedere, relaţia cu
mass media, cu actorii locali şi din pieţele de origine, acţiunile care au
efecte verificate, etc.
Cuvinte cheie: criza destinaţiei turistice, rolul mass media,
alianţa sector public privat
Va trebui să definim conceptul de criză şi pe cel de criză
globală. Reamintim însă elementele principale ale destinaţiei turistice în
înţelesul ei contemporan. Forţele care determină imaginea destinaţiei:
Factorii destinaţiei
Perceptivi – cognitivi
Afectivi
Factori globali

Factori personali
Psihologici
Valorici
Motivaţionali
Personalitate

Factori sociali
Uşurinţa accesului
Vărsta
Educaţia
Statutul social:
căsătorit..
Alţii: sex, ideologie religie
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Factori stimulatorii
Surse de informare
Catitatea de
informaţie
Tipul informaţiei
Experienţe trecute
Direcţi sau
intermediaţi

Modulele de determinare a imaginii destinaţiei
Varietatea (în cadrul destinaţiei)
Evaluarea perceptivă / cognitivă
Tipul de surse de informare
Imaginea dată de vârstă

Evaluarea
efectivă

Imaginea
generală

Educaţia
Socio - psihologice
Mtivaţia de călătorie

Destinaţia turistică este mai ales o construcţie mentală. Bineînţeles
că ea dispune de infrastructura necesară, care se subînţelege într-o ţară
dezvoltată. Nu trebuie să uităm această caracteristică în analiza care
urmează.
Dispunem de mai multe definiţii privind criza. Cea generală
(Faulkner – Russel) statuează că este „o acţiune sau lipsa unei acţiuni
care interferează cu acţiunile funcţionale ale autorităţilor pentru atingerea
obiectivelor, viabilitatea sau supravieţuirea.. cu efecte negative percepute
de angajaţi, clienţi sau membrii”. Această definiţie poate fi considerată ca
de tip managerial şi nu cauzată de efecte externe. Separat ei definesc
dezastrul ca situaţia în care „o destinaţie turistică este confruntată cu
schimbări neaşteptate, impredictibile, catastrofice peste puterea de
control”. Crizele implică un răspuns managerial ca răspuns la evenimente
peste controlul intern al organizaţiei implicând adaptarea urgentă a
marketingului şi practicilor operaţionale pentru reinstaurarea încrederii
angajaţilor, partenerilor şi consumatorilor pentru revitalizarea destinaţiei.
La ameninţările globale se citează mai ales terorismul după 11
septembrie. Sunt numeroase cazurile de crize de război sau similare
generate de conflictele locale. Cum acestea sunt relativ generalizat, cvasi
permanente în anumite zone pot fi adăugate aici. La fel epidemiile prin
riscul de extindere rapidă prin circulaţia călătorilor (HIV, gripa aviară
etc.). Totuşi acestea trebuie studiate cu atenţie, excepţiile fiind notabile şi
contrazic regula: „locurile sfinte” sunt într-un permanent conflict fără ca
destinaţia să sufere nici ca imagine şi nici ca volum de încasări, aşa cum
arată statisticile.
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Subliniem faptul că lucrările academice privind crizele turistice
sunt relativ recente şi abordează soluţii de rezolvare mai ales prin
prisma noului înţeles al destinaţiei turistice.
Media şi criza destinaţiei turistice: globalizarea informării de
masă a condus la crearea unei imagini mediatice distincte a crizei, de
multe ori diferită de cea reală. În buletinele de ştiri din întreaga lume
avem câteva categorii folosite cu predilecţie:
- Crime
- Crize
- Conflicte
- Cuceriri
- Corupţie
- Catharsis, anxietate
- Cataclism
- Salvări
- Scandaluri
- Triumf asupra adversarilor
Oricine poate da multiple exemple de acest gen. Efectul asupra
clienţilor dar şi asupra populaţiei locale poate fi devastator. Nu trebuie să
uităm furnizorii şi întreg lanţul care operează asupra turistului înainte de
a lua decizia de plecare şi până la post efecte. Este evident că o
transmisie în direct are un efect puternic asupra privitorilor şi, dat fiind
perisabilitatea produsului turistic, uşoara lui înlocuire, decizia este uşor
de luat, mai ales dacă informaţii pertinente nu ajung în timp util pe întreg
sistemul de distribuţie. Dintre mijloacele de mass media cel mai puternic
este tocmai turismul de masă prin funcţia lui de mass media 47 care poate
fi uşor manipulat profesionist. De regulă este rezistent faţă de mass
media.
Alianţa între autorităţi şi sectorul privat: studiile de caz au
relevat rolul determinant al colaborării, al realizării unei alianţe efective
între autorităţi şi sectorul privat. Eforturile autorităţilor pot fi puternic
întărite prin acţiunea concentrată şi sincronizată a actorilor sectorului
privat, care poate valida credibil acţiunile autorităţilor. În acest sens s-a
ajuns la concluzia că o pregătire prealabilă a populaţiei este esenţială, de
regulă mass media apelând la declaraţii individuale. Oricât ar fi de
selective criterii mass media în faţa unui răspuns cvasi unanim vor
vehicula idea pregătită în prealabil, mai ales sentimentul de control, de
ripostă generală a populaţiei faţă de criză.
Riposta împotriva crizei: apariţia crizei conduce la modificarea
planurilor existente privind activitatea destinaţiei turistice, atât ca întreg
47

V. Ilie Rotariu – Globalizare şi turism
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cât şi a celor individuale ale actorilor ei sau cei care o deservesc. Putem
distinge două etape. Un efort legat de gestionarea crizei efective, având
ca scop restabilirea încrederii şi unul legat de reintrare în normal. Sunt
destinaţii în care criza este permanentă (Florida din cauza uraganelor,
Japonia din cauza cutremurelor etc.) şi planurile de criză sunt incluse în
planurile generale, cu excepţia situaţiilor efectiv neluate în calcul.
Dat fiind puţinătatea lucrărilor în domeniu şi eterogenitatea
cazurilor prezentate la diverse manifestări internaţionale de gen, calate pe
tematica manifestării dăm mai jos un
Îndrumar de acţiune de marketing management în caz de crize
ale destinaţiilor turistice.
1.
Identificarea evenimentului – problemei ca fiind o criză sau o
întâmplare. Autorităţile trebuie să stabilească dacă
-evenimentul – problema va ajunge în mass media,
- dacă atinge siguranţa turiştilor,
- unde şi cum vor fi afectaţi direct
- cum vor reacţiona alte guverne
- cum vor aborda situaţia casele de asigurări (funcţie de interesul lor)
- care va fi reacţia transportatorilor şi touroperatorilor
- este ştirea de interes pentru mass media
- care va fi presiunea pe infrastructură etc.
Sunt întrebări la care ar trebui să se găsească deja răspunsuri simulate
astfel încât evenimentul – problema să ia prin surprindere dar nu pe
nepregătite.
2.
Stabilirea unei echipe de managementul crizei: Nu e numai o
diferenţa semantică. De regulă există echipe – comandamente de criză
deja constituite. Dar acestea sunt pentru populaţia locală. Destinaţia
turistică presupune ceva mai mult. Zonele de acţiune sunt diferite dar mai
ales efectul urmărit este diferit: echipa obişnuită de criză se ocupă de
limitarea efectelor evenimentului şi revenirea la normal, cea de
management al crizei destinaţiei turistice ţinteşte limitarea efectelor
imediate şi de perspectivă privind însăşi „economia”invizibilă a
destinaţiei turistice. Între obiectivele echipei de management al crizei se
enumeră:
Media şi relaţiile publice: dacă s-a stabilit că media se va implica trebuie
imediat descifrat modul de acţiune al ei legat de publicul către care se
adresează. Se dă ca exemplu că un ziar din New York va relata atacurile
din Gaza mai ales cu accent pe efectele posibile în New York şi USA.
Ori întrebările lor trebuie anticipate astfel încât publicul lor să se simtă în
siguranţa şi în cel mai rău caz să decidă numai o amânare a plecării.
Relaţiile cu industria turistică din pieţele de origine: este acţiunea
prioritară a push marketingului pentru a câştiga încrederea partenerilor
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care se adresează direct posibililor turişti. Fără informaţii reale, concrete
şi verificabile aceştia nu-şi pot apăra afacerea pe destinaţia în criză şi vor
decide înlocuirea ie dacă, numai dacă costurile lor pentru menţinerea
ofertei nu le afectează marja de profit!!! (reduceri etc. etc.)
Evaluarea operaţiilor şi situaţiei cu personalul intern: este necesar să fie
organizată ritmic atât pentru evaluarea situaţiei, dar mai ales pentru a
asigura o opinie unitară pentru exteriorul organizaţiei.
Coordonarea reacţiei destinaţiei cu industria turistică locală: coordonarea
operaţiunilor se impune pentru rezolvarea situaţiilor ivite şi asigurarea
securităţii localnicilor şi turiştilor, cu accent în comunicarea cu mass
media pe măsurile luate pentru turism. Cu cât actorii locali sunt mai
globali cu atât credibilitatea este mai mare. Un plan special trebuie făcut
pentru realizarea unităţii în mesajele pentru localnici şi străini, inclusiv
mass media
Legături cu autorităţile de turism regionale, naţionale şi guverne străine:
o imagine realistă este bine primită şi are efecte benefice, întărind
sentimentele de siguranţă şi scurtând timpul pentru intrarea în normal.
Legături cu consultanţii guvernamentali şi structurile de asigurări: pe
lângă informaţiile oficiale trebuie continuate şi cele de PR cu linia a doua
din structurile guvernamentale. Deosebit de importantă este poziţia
companiilor de asigurări care pot fie să minimalizeze efectele fie să le
accentueze funcţie de obligaţiile lor faţă de cei care au poliţe încheiate şi
de reasigurările existente
Alianţe cu touroperatorii, companiile aeriene şi reprezentanţii industriei
ospitalităţii de pe pieţele sursă: Existenţe filialelor locale este un mare
avantaj, reprezentanţii locali fiind un mijloc de verificare utilizat de
centru. De regulă aceşti parteneri se informează din surse variate pentru
a-şi stabili acţiunile. O atitudine deschisă, corectă poate uşura efortul lor
dar poate conduce şi la o politică comună de informare. Nu trebuie uitat
că acoperirea pierderilor lor, mai ales prin oportunităţi viitoare conduce
la o conlucrare fructuoasă.
3. Promovarea destinaţiei în timpul şi după criză: de regulă o criză
este o oportunitate fie de a reduce costurile relativ fie de a obţine efecte
mari cu eforturi relativ mici, fiind mai ales cele de management de criză
eficient. Câteva metode sunt prezentate de literatura academică:
Izolarea zonei: este obligatoriu ca zona afectată să fie distinct prezentată
ca să nu se extindă sentimentul la întreaga regiune sau ţară
Segmentarea zonei în sigură, afectată şi dezafectată: metoda conduce
imediat la menţinerea funcţionalităţii parţiale şi la accesul mass media,
rudelor, amatori de turism de catastrofă, organizaţii umanitare etc.
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Acţiuni incentive pentru refacerea pieţei: este o acţiune post criză şi
trebuie tratată diferenţiat după natura crizei, specificul destinaţiei şi
actorilor implicaţi.
Deschiderea şi menţinerea unui website: foarte ieftin este o cale de
informare eficientă. Concluziile trebuie obligatoriu să fie obiect de studiu
şi cercetare academică pentru a fi difuzate apoi la manifestări ca exemple
de bună practică.
Asigurarea şi invitarea liderilor de opinie să vadă direct: exemplul clasic
este acţiunea primarului New Yorkului după intifada din Israel prin
acţiunea „I care” prin care, lideri de opinie au vizitat gratuit zona pentru
documentare.
4. Monitorizarea refacerii şi analiza experienţei: este de regulă
executată formal şi din această cauză reacţia la o nouă provocare este de
acelaşi tip. O analiză specială trebuie dedicată acţiunilor privitoare
„destinaţiei turistice” în continuarea celor luate de comandamentele
oficiale ale crizei, tocmai ţinând cont de specificul acţiunilor.
Mult mai puţine informaţii specifice crizelor soft pot fi găsite în
literatură, poate şi pentru că avem un concept nou. Majoritatea unor
astfel de crize sunt legate de implicaţiile mass media. Poate cel mai clar
exemplu – din păcate fără soluţii de rezolvare – este imaginea României.
Contraexemplu poate fi Sibiu prin CCE 2007.
Bibliografie selectivă
David Beirmann – Restoring Tourism Destinations in Crisis – CABI
2003
Heath Ernie . Marketing Tourism Destination 1992
Vahove Norbert – The Economics of Tourism Destinations Eselvier 2005
*** Networking & Partnership in Destination Development & Marketing
– Proceeding of ATLAS Conference 2004
*** - Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas –
Proceeding of ATLAS Conference 2007
***
Colectia
Tourism
Review
disponibila
on
line
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/en/index.html
www.aeaweb.org/journal.html - Journal of Economic Literature
www.atlas-euro.org
www.worldleisure.org/about/publications/journal/journal_electronic.html
- World Leisure Journal
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12.

Sistemul „Bunelor practici”

Obiective:
Definirea noţiunii de bune practici
Specificul „bunelor practici” în cazul destinaţiei turistice
Exemple de bune practici
Rezumat: Dat fiind relativa tinereţe a noţiunii de destinaţie turistică
practica academică foloseşte sintagma de „bune practici” pentru
exemplificarea situaţiilor particulare. Capitolul explică cum poate fi
folosit acest sistem în dezvoltarea abilităţilor aplicării practice a
principiilor dezvoltării destinaţiei turistice.
Cuvinte cheie: bune practici
Dat fiind relativa tinereţe a noţiunii de destinaţie turistică practica
academică foloseşte sintagma de „bune practici” pentru exemplificarea
situaţiilor particulare. În plus diversitatea obligatorie, impusă de
concurenţă şi de nevoia de unicitate a existenţei destinaţiei turistice în
înţeles modern al termenului nu a permis o cazuistică din care să se
obţină principiile teoretice prin metode de analiză a factualităţii. Teoria a
fost obligată să pornească de la principii şi să caute validarea lor în
situaţiile reale existente. Materialul se acumulează pe măsură ce tot mai
multe destinaţii clasice sau noi apelează la consultanţa specializată pentru
organizarea lor adecvat noii economii.
Subliniem că noul concept al destinaţiei turistice nu elimină nimic
din vechiul sistem. El îl excede, îl consideră un dat al oricărei economii
dezvoltate sau cu acumulări realizate, dar lasă aceste aspecte
(infrastructură, managementul utilităţilor şi serviciilor etc.) teoriei
generale şi aduce plusul generat de impactul economiei informaţionale.
Este subînţeles că în cazul Floridei avem deja existente utilităţile,
inclusiv sisteme de acţiune în caz de criză, dar în concurenţa
contemporană acestea nu mai reprezintă un avantaj şi atunci se caută
altul care să ţină trează nevoie de nou a clientului, turist sau localnic.
E greu de făcut o sinteză a mulţimii de cazuri prezentate la
manifestările ştiinţifice internaţionale, mai ales că în acele cazuri s-a ţinut
cont şi de tematica manifestării. Puţinele lucrări tipărite evidenţiază şase
categorii majore de analiză:
- Cercetare: analiza cazurilor în care structuri private, publice sau non
profit s-au implicat la nivel local sau naţional.
- Finanţare: evidenţiază modalităţile de finanţare şi rezultatele aferente
- Dezvoltare profesională: se concentrează pe modalităţile organizării
dezvoltării profesionale la specificul destinaţiei
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Diseminarea informaţiilor: analizează modalităţile prin care
informaţiile circulă, de regulă ca răspuns la „cum să?”
- Promovare: limitată la mijloacele de lobbing, sponsorizări etc.
- Marketing web: cazuri în care folosirea web-ului a dus la rezultate
remarcabile
Prezentăm pentru exemplificare şi înţelegere a mecanismului prin
care sistemul „bunelor practici” poate fi aplicat în practică ca mijloc de
influenţare sau de decizie, cazurile Floridei şi Oregon pe care le-am ales
ţinând cont de relativa presiune existentă la noi privind lansarea unor
regiuni sau a României ca destinaţie turistică. Mai ales pentru ilustrarea
sistemului în care sectorul privat şi cel public pot colabora, modalităţi de
organizare, finanţare şi evaluare a activităţii. Cazuri de oraşe pot fi
consultate la Rob Davidson.
-

Comisia pentru Turism Oregon
Prezentare generală
Industria turismului din Oregon este în creştere într-un ritm
foarte rapid. În anul 2000, o sumă estimată la 5,9 miliarde $ a fost
generată în stat de către cheltuielile vizitatorilor, care a reprezentat o
creştere medie de 6% pe an din 1991. Comisia pentru Turism Oregon,
este agenţia statului responsabilă de marketingul şi dezvoltarea
turismului, şi a făcut un lucru remarcabil gestionând această creştere.
Comisia este o selecţie a bunelor practici din cauza eforturilor sale de a
educa legislatorii şi publicul cu privire la importanţa turismului pentru
economia din Oregon. Cu toate acestea, ceea ce face acest studiu de caz
unic este că schimbă relaţia dintre cercetarea organizaţiei şi eforturile
sale de sprijinire.
Misiunea Comisiei pentru Turism Oregon este de a încuraja
creşterea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii în stat prin
intermediul puternicului impact economic din turism. Comisia
încurajează creşterea cheltuielilor vizitatorilor în Oregon, şi cooperează
cu entităţile din turism la nivel local, regional, şi private.
Pentru realizarea acestei misiuni, se promovează o imagine interesantă,
naturală şi prietenoasă a Oregonului.
Comisia de Turism Oregon urmăreşte următoarele obiective
ca mandatate de legislatorul statului:
- maximizarea profitului investiţiilor în turism, publice şi private
- încurajarea şederilor mai lungi ale vizitatorilor în Oregon
- reducerea fluctuaţiilor sezoniere în călătorie şi turism şi în
industriile conexe
- încurajarea vizitatoriilor orientându-i spre destinaţia statului
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- încurajarea localnicilor să îşi facă vacanţa în Oregon
- încurajarea vizitatorilor din ţările străine să vină în Oregon
Context şi istorie
Eforturile turismului în Oregon au început cu Oficiul de
Informaţii pentru Călătorii al Departamentului Oregon Highway în anii
1920. Acest birou nu numai că se ocupă de informaţii turistice pentru
Oregon, dar de asemenea a servit ca un model de oficiu regional de
turism în care s-au tipărit hărţi pentru vecinităţile Washingtonului. În
1980, Oficiul de Informaţii pentru Călătorii s-a mutat în noul
Departament al Comunităţii şi Dezvoltarii Economice din Oregon. La
acest moment, Comisia pentru Turism Oregon a avut nouă membri
numiţi de guvernator, care să-l consilieze pe divizii turistice.
În 1995, legislativul statului a adoptat Declaraţia 354 a
Senatului, integrând mai multe entităţi turistice de stat în una şi a creat
Comisia pentru Tursim Oregon (CTO).
Comisiei i-a fost permis să înfiinţeze un cont bancar separat, de
parteneriat-privat.
Acest aranjament a permis agenţiei să opereze financiar în moduri în care
alte agenţii de stat nu ar fi putut, permiţându-i acesteia să fie pro-activă în
marketingul turismului şi dezvoltarea acestuia. Fondurile pot fi primite în
cont, şi contul nu este supus deficitelor bugetului de stat. Aceste fonduri
provin din diferite surse, inclusiv publicitatea de cooperare şi de la taxele
din comerţ.
Din cauza originilor sale în cadrul Departamentului de
Transport şi Departamentul Comunităţii şi Dezvoltării Economice, CTO
a evoluat pentru a include atât marketingul turismului cât şi
managementul destinaţiei în domeniul său de aplicare şi de viziune.
Oficialii CTO înţeleg că, în timp ce marketingul este important pentru a
atrage vizitatori, un nivel adecvat al infrastructurii - suficient transport,
cazare, şi atracţii majore - este de asemenea necesar să se aducă vizitatori
în stat şi să se asigure că au o experienţă plăcută şi de neuitat. Includerea
planificării turismului în repertoriul CTO serveşte ca model pentru
organizarea şi gestionarea destinaţiei care trebuie să consilieze primării şi
birourile guvernatorilor pe proiecte de dezvoltare turistică sau li se cere
din ce în ce mai mult să iniţieze astfel de proiecte în interiorul propriei
lor organizaţii.
În plus, Oregon este un lider în dezvoltarea turismului durabil ca
un instrument de dezvoltare economică şi fizică, pentru că de mult şi-a
dat seama că experienţa satisfăcătoare în turism depinde de calitatea
naturală şi de construirea mediilor.
CTO se concentrează pe locuri de marketing mai puţin
cunoscute din Oregon, astfel încât câteva destinaţii nu vor primi
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disproporţionalităţi sociale şi impactul asupra mediului şi beneficiile
economice. CTO angajează un manager de dezvoltare a turismului care
supervizează comunitatea turismului de marketing, problemele de acces,
şi permisiile de mediu. Dubla concentrare, de marketing şi de dezvoltare
a Comisiei o face mai puţin comună între comisiile de turism ale statului.
Organizare
Nouă comisari supraveghează Comisia pentru Turism Oregon.
Guvernatorul numeşte şapte din cei nouă, unul este numit de către
vorbitorul Casei şi unul de către preşedintele Senatului. Comisarii
furnizează reprezentări regionale şi direcţionează acţiunile celor nouă
membrii ai personalului, personal care constă dintr-un director, un
asistent director, un manager de dezvoltare a turismului, un manager de
comerţ internaţional şi de călătorie, un manager de relaţii publice, şi
patru membri ai personalului pentru servicii.
Oregon Tour and Travel Task Force (OTTTF) este un
parteneriat corporatist între CTO şi diverşi parteneri aliaţi, iar
circumscripţiile afacerilor compun industria de vizitatori a statului.
Reprezentaţi de profesioniştii voluntari în turism din întregul stat, grupul
include atracţii turistice, hoteluri, camere de comerţ, asociaţii de turism,
restaurante, operaţiunile de vânzare cu amănuntul, agenţii de voiaj,
organizaţiile de comercializare destinaţiei, companii de voiaj şi
festivaluri. Nu sunt cotizaţii ale membrilor.
Cunoscută de asemenea ca şi echipa Oregon, OTTTF a început
să se întâlnească neoficial în ianuarie 1989 pentru a discuta despre cum
ar putea mai bine Oregon spori cota-parte din grupul de autovehicule de
pe piaţă. Astazi, cu mai mult de 200 de membri, OTTTF este considerat
un element-cheie pentru dezvoltarea industrie turistice din Oregon.
Membrii primesc publicitate, relaţii publice, publicaţii, broşuri de plasare
a consumatorului, instrucţiuni, etichete, comerţ turistic intern şi
internaţional, şi sfaturi de cercetare. În plus, ei pot folosi atelierele lor de
lucru pentru dezvoltare a turismului, potrivit programului de acordare,
precum şi programele privind agro-turismul, turism natural, şi turismul
american nativ.
Bunele practici: Sprijinire
Eforturile de sprijinire a Comisiei pentru Turism Oregon au
început cu programul lor de cercetare. Ca şi alte agenţii de stat, Comisia
a efectuat profilul vizitatorului, analizele impactului economic, studii de
responsabilitate, şi studii de reinvestiţii.
În 1998, CTO a cerut firmei Longwoods International din
Toronto să întreprindă un program de cercetare care oferă informaţii
pentru marketingul strategic şi responsabilitate cu privire la impactul
eforturilor de marketing ale Comisiei pentru Oregon. Cercetarea a aratat
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că, campania de publicitate a turismului din 1997 a CTO s-a dovedit a fi
una foarte eficientă. Un număr estimativ de 3,4 milioane de turişti cu
venituri pe cap de familie de 45.000 dolari sau mai mult, au văzut cel
puţin unul dintre anunţurile publicitare ale Comisiei şi şi-au creat o
imagine mult mai pozitivă a statului, în special în pieţele secundare unde
populaţia a fost mai puţin familiarizată cu Oregon. Campania a generat
un total de 402.000 de noi excursii în stat, care fără această campanie nu
ar fi avut loc. Aceasta a fost o estimare conservatoare, deoarece nu ia în
considerare excursiile care ar fi apărut indiferent de campanie, şi a inclus
numai o excursie pe turist. Este de reţinut faptul că aceste impacturi
pozitive au fost realizate cu un buget de mass-media sub 500.000 $. În
total, fiecare excursie a costat statul numai 1.22 $, făcând astfel din
eforturile Oregonului una dintre cele mai eficiente campanii turistice de
marketing pe care Longwoods le-a cercetat.
Cu aceste informaţii, CTO a revenit la legislativul statului şi a
influenţat finanţarea turismului bazându-se pe argumentul că pentru
fiecare dolar investit de stat în industria turismului, se câştigă $ 4.28 din
cheltuielile vizitatorilor, plus taxe. Comisia ar putea susţine în mod
eficient faptul că, campania de publicitate a atins publicul ţintă şi faptul
că estimările Comisiei despre turismul statului Oregon au fost exacte.
Acest mesaj a mers direct la guvernatorul şi legislativul statului, care
continuă să sprijine bugetul bianual de $ 6.4 milioane al CTO.
Rezultate
Un aspect interesant este că această informaţie a fost transmisă
printr-un eveniment salut numit Consiliul Industriei Turismului din
Oregon, în cadrul căruia industria turismului a lansat broşuri. Micile
broşuri ale statului au o misiune dată de către Comisia pentru Turism
Oregon, oferind un rezumat statistic pentru industria turismului din
Oregon; detalii ale Comisiei despre randamentul investiţiilor şi volumul
de vizitatori; şi oferă contacte cu CTO. Broşura este un mod simplu,
eficient şi ieftin de promovare a turismului în Oregon - pentru politicieni
şi public.
După ce broşura a fost distribuită în timpul recepţiei, fiecare
regiune turistică reprezentativă s-a întâlnit cu legislatorii cheie pentru a
consolida fapte sau a întreţine o sesiune de întrebări sesizate de broşură,
subliniind importanţa turismului pentru economia locală şi de stat.
Îmbinând cercetarea cu sprijinul, Comisia pentru Turism
Oregon consolidează credibilitatea şi exersează influenţa considerabilă
asupra politicii publice din Oregon. De exemplu, în urma atacurilor
teroriste din 11 septembrie, Comisia a primit 200.000 dolari din fonduri
de urgenţă. În timpul acelei perioade de recesiune, CTO nu a fost supusă
la reducerile de buget ale statului. În multe discuţii legislative privind
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finanţele, datele pentru turism ale Comisiei sunt deseori spuse cuvânt cu
cuvânt.
Concluzii
În ciuda abordării sale proactive pentru cercetare şi sprijinire,
CTO rămâne conservatoare în estimările şi proiecţiile sale pentru turism,
în principal pentru a nu se aştepta la prea mult cu privire la industria
turismului în Oregon. În plus, CTO de multe ori utilizează un terţ
consultant pentru a revizui rezultatele cercetării, înainte de trecerea
acestor informaţii la funcţionarii publici. CTO preferă cercetări şi
recomandări solide şi credibile.
Capacitatea de a face conexiuni între dezvoltarea turismului şi
marketing, precum şi între cercetare şi sprijin, face din Comisia pentru
Turism Oregon un studiu de caz de success în dezvoltarea turismului din
punct de vedere durabil şi economic.
Cronologie
1920 – Oficiul de Informare pentru Turişti începe în Departamentul
Highway din Oregon, funcţionând ca un model pentru oficiul regional de
turism.
1980 – Oficiul de Informaţii pentru Călătorii se mută în Departamentul
de Transport Oregon.
1983 - Oficiul se mută la Departamentul Comunităţii şi Dezvoltării
Economice
1995 – Comisia pentru Turism Oregon este creată de către Declaraţia 354
a Senatului
1997 - Comisia pentru Turism Oregon începe anual cercetarea impactului
economic.
1998 - Oregon începe marketingul strategic şi studiul responsabilităţii cu
Longwoods. Firma constată că pentru fiecare 1 dolar pe care statul îl
investeşte în industria turismului, aproximativ $ 4.28 revine în visteria
Oregonului din cheltuielile turiştilor şi taxe.
2000 - Totalul cheltuielilor vizitatorilor în Oregon este de $ 5.9 miliarde.
Visit Florida
Introducere
Cei peste 70 mil. de vizitatori ce vin in Florida anual, aduc
aproximativ 50 mld. de $ din vânzări si 2,9 mld. de $ reprezentând taxe
statale, creând locuri de munca pentru cei peste 840.000 de locuitori ai
Floridei. Statul a trebuit sa creeze organizatii si agentii care sa prezinte
punctele de atractie pe piata nationala si internationala pentru a mentine
si creste numarul turistilor.
Cea mai importanta entitate de marketing turistic, “Visit
Florida”, este un parteneriat public privat intre Comisia de Turism din
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Florida si statul Florida. Misiunea Comisiei de Turism din Florida este
ca, prin intermediul Visit florida, sa creasca nivelul competitiv al statului
primn marketing, vanzari, dezvoltarea produselor si serviciilor oferite
vizitatorilor. Fondata in 1996, Visit Florida promoveaza statul pe plan
mondial sub marca FLA USA.
Pe baza lungii sale experiente in ceea ce priveste marketingul
turistic, statul Florida si Visit Florida reprezinta un studiu de caz despre
finantarea turismului printr-un parteneriat public-privat. Rezultatele
acestei colaborari sunt atat crearea unei importante surse de finantare in
turism, cat si fortificarea industriei de turism in intregul stat. Acest studiu
de caz demonstreaza ca finantarea cu success a turismului trebuie sa
includa o mare varietate de jucatori din sectorul public, privat si nonprofit, atat parteneri importanti, cat si mai putin cunoscuti, si ca aceasta
se poate dezvolta pe baza cotizatiilor voluntare ale membrilor.
Context si Istorie
In anii 1970, liderii industriei si Divizia de Turism din Florida
au incercat din greu sa dezvolte industria de turism a statului, in ciuda
lipsei de fonduri si coordonari intre diversele interese implicate. La acea
vreme se vehiculau din ce in ce mai mult ideea ca industria ar fi trebuit sa
joace un rol mai important in finantarea prorpiului marketing turistic.
Aceasta idee a condus initial la discutii privind formarea unui parteneriat
public-privat, care au continuat de-a lungul anilor 80. Agentia
guvernamentala responsabila cu turismul la acea vreme, Divizia de
Turism se intorcea catre legislatura statului pentru finantare in fiecare an.
Deoarece bugetul statului pentru turism varia in fiecare an, aceasta
industrie nu avea o sursa sigura pentru a raspunde schimbarilor din
industrie sau pentru a planifica urmatorii pasi.
In anul 1990, guvernatorul Lawton Chiles a fondat Comisia de
Turism din Florida compusa din 17 regiuni cu un reprezentant pentru
fiecare regiune. Scopul principal al Comisiei era sa dezvolte un program
de marketing al turismului in acest stat. In ciuda acestui scop comun,
fiecare regiune avea tendinta de a lucra autonom, creand o atmosfera in
care lobbystii nu puteau ajunge la o intelegere. Astfel, nu exista un “front
comun”, un aspect necesar pentru a promova eficient punctele de atractie
ala statului.
Pentru a-si duce la bun sfarsit mandatul legislativ, comisia a
creat FTIMC (Corporatia pentru Marketing in Industria Turismului in
Florida) in anul 1996, care astazi poarta numele de Visit Florida. Ceea ce
sta la baza corporatiei sunt cotizatiile partenerilor – cotizatii voluntare de
membru in schimbul carora partenerii primesc servicii din partea Visit
Florida.
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Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 si recesiunea SUA au
dus la cresterea ratei somajului din Florida la 5,7%, cea mai ridicata rata
de la 1995 incoace. Aproximativ 55% dintre vizitatori ajung in Florida pe
calea aerului, ajungandu-se la suma de 73,5 mil. de $ de la vizitatori
interni si externi in anul 2000; astfel statul a avut foarte mult de suferit de
pe urma atacurilor. Drept raspuns, statul a folosit un fond de urgenta de 2
mil. de $ pentru a ameliora aceste probleme in industria turismului. In
plus, Visit Florida a primit 20 de mil. in 2001 pentru marketing turistic,
avand inca 20 mil. de $ in fonduri aditionale.
In lunile ce au urmat atacurilor, Visit Florida a cheltuit bugetul
sau de 11 mil. de $ intr-o campanie de marketing pentru a atrage mai
multe firme nationale si mai multi vizitatori din afara statului cu
posibilitatea de a se deplasa cu masina. Aceasta a continuat de asemenea
sa fie prezenta la evenimentele importante media si de prezentare a
ofertelor. Visit Florida si-a incurajat cei 3000 de parteneri sa ofere
discount-uri si promotii pentru a atrage si vizitatorii cu resurse financiare
restranse. De asemena, Loteria din Florida, in colaborare cu Visit Florida
au lansat un joc ce costa 2 $, numit Play FLA USA, cu marele premiu de
10.000 de $. Jocul oferea sansa de a castiga pachete turistice.
Destinatiilor turistice colaboratoare li se facea reclama pe toate biletele
necastigatoare oferind discount-uri la mai mult de 300 de hoteluri si
puncte de atractie.
Organizarea
Responsabilitatea de a promova si sustine turismul din Florida
revine Comisiei de turism: comisis consta din trei membri din sectorul
public: Guvernul, un membru al Camerei Reprezentantilor si un senator.
In plus mai sunt 28 de membrii din sectorul privat, din industria
turismului reprezentand diverse segmente, ospitalitatea, punctele de
atractie, parcuri si campusuri, linii aeriene,linii de croaziera si agentii de
inchirieri de masini, precum si variatele regiunii geografice ale statului.
Comisia reprezinta cea mai importanta parte din conducerea Visit
Florida, care are reprezentanti aditionali in numeroasele sale comitete.
Ofiterii Visit Florida sunt reprezentati de un presedinte si un
prim ministru, un prim vice-presedinte, vice-presedinte de vanzari, de
cercetari, directorul pentru serviciile vizitatorului, vice presedinte de
finante si directorul de comunicatii.
Cea mai buna practica: finantarea
Visit Florida primeste o parte din bugetul operational de la stat,
constand intr-un procentaj fix de 15,75% din profitul statului din
inchirierea zilnica de masini. In anul 2000 numai alocatia de la stat
totaliza 21,26 mil.$. Totusi statul a sustinut ca Visit Florida ar trebui sa
acceseze si fonduri private pana la 30 iunie 2001. Acele finantari private
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veneau din diverse surse, incluzand investitiile directe ale partenerilor din
industrie, aliante strategice, venituri din publicitate, promovarea prin
media si scoaterea pe piata a marcii FLA USA. Datorita entuziasmului
industriei pentru parteneriat, fondurile au fost accesate cu 2 ani inainte de
termen, la inceputul lui 1999.
In schimb pentru ajutorul lor financiar partenerii primesc unele
servicii de membru. In aria publicitatii Visit Florida publica un ghid
”Official Florida Vacation Guide”, in care partenerii sunt listati gratis. De
asemenea organizatia mai publica si “Official Florida Meeting Planner”,
care este cea mai completa sursa pentru piata intalnirilor a statului. Alt
produs, “Florida International Travel Planner”, este sursa oficiala pentru
agentii de calatorie internationali, touroperatori si vanzatorii en-gros in
strainatate. In plus ghidul “Great Getaways”, se bazeaza pe stilurile de
viata si calatorii in interiorul statului pentru locuitorii Floridei.
Cercetarile care se realizeaza pentru parteneri prin intermediul Vsit
Florida‟s Research Office, includ numarul vizitarorilor, date
demografice, psihografice, impacturi economice si alti factori care
afecteaza turismul in Florida. Partenerii Visit Florida au acces liber la
aceste studii si rapoarte.
Rezultate
Deoarece Visit Florida, a fost creat ca un parteneriat, o
principala masura a succesului poate fi gasita un numarul crescand de
parteneri. De la intemeierea sa, corporatia a crescut de la 407 parteneri la
peste 2900. Partenerii variind in marime, de la firme de inchiriat caiac
canoe pana la Compania Disney, sunt solicitati la evenimentele cu
vanzare de calatorii si prin reprezentantii “Visit Florida”, contactand
CVB-urile locale si camerele de comert. In plus parteneriatul a format un
numar de aliante strategice cu mari companii. Veniturile pentru Visit
Florida, au crescut de la 41,8 mil.$ in 1996 la 65 mil.$ in 2000.
Concluzii
Succesul Visit Florida poate fi atribuit faptului ca este in primul
rând condus de industrie si se straduieşte sa obţină contribuţii voluntare
de la toate părţile membre din industria turismului, mari si mici. Multe
sectoare diferite sunt făcute sa se simtă importante pentru dezvoltarea
turismului Floridei si indispensabile in propriul lor succes. Si totuşi, sunt
obstacole pe care parteneriatul a trebuit sa le depaseasca in drumul sau
spre succes. Spre exemplu, interesele politice locale au fost o provocare
pe care corporaţia a trebuit sa o abordeze, precum faptul ca fiecare
regiune crede ca are nevoi speciale care nu pot fi întâlnite in curentul
program de marketing al Visit Florida. Provocarea este evidenta in
special când Visit Florida încearcă sa garanteze fondurile regionale
pentru marketingul pentru turism. Visit Florida continua sa caute agresiv
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creştere si dezvoltare prin „cultura” de noi parteneri si surse de finanţare
sigure.
Acest caz ilustrează probleme pe care industria turismului ar
trebui sa le ia in considerare in ce priveşte finanţarea si marketingul.
Potrivit Visit Florida, o organizaţie de turism trebuie sa ramana deschisa
si activa din punct de vedere politic, însemnând ca trebuie sa fie
răspunzătoare cercetării guvernamentale si publice, si, in acelaşi timp,
legislatorilor ţintă si altor oficiali precum aliaţi strategici si beneficiari.
Visit Florida considera ca o sursa de finanţare sigura ar trebui sa
ramana principala ţintă deoarece organizaţiile de turism pot fi sever
restricţionate in atingerea creşterii si expansiunii fara acei bani.
Visit Florida susţine ca data fiind natura inerenta a
parteneriatului, organizaţia de turism de succes turism trebuie sa
echilibreze interesele guvernamentale si ale industriei, integrând
preocupările si obiectivele lor incompatibile in programe efective de
marketing turistic. Conducătorii unei astfel de organizaţii trebuie sa
determine partenerii sa adopte o viziune mai larga despre ce poate fi
turismul in stat.
Cronologie
Iulie 1996 – The Florida Tourism Industry Marketing
Corporation, făcând afaceri ca Visit Florida, începe operaţiuni fiind
autorizata de legislaţia statului.
August 1997 – Visit Florida dezvăluie brand-ul FLA USA. Tot
marketingul turistic din Florida este condus sub umbrela lui. Primul site
de turism oficial al statului e dat in folosinţa la sfârşitul primului an de
existenta, Visit Florida are cel puţin peste 407 asociaţi.
Ianuarie 1999 – Însărcinat cu un mandat legislativ pentru a
ajusta finanţările sale publice dolar cu dolar cu contribuţiile din sectorul
privat pana pe 1 iulie 2001. Visit Florida îndeplineşte acest obiectiv cu
doi ani si jumătate înainte de termenul limita.
Mai 1999 – American Express devine al doilea partener
strategic al Visit Florida, alăturându-se Asociaţiilor Hotelurilor si
Motelurilor din Florida, unul dintre partenerii fondatori ai organizaţiei in
1996.
Decembrie 1999 – Centrele oficiale de bun-venit ale Floridei,
conduse de Visit Florida, sărbătoresc 50 de ani de operaţiuni continue.
Mai 2001 – Numărul total de parteneri depăşeşte 2900 in
întregul stat, reprezentând afaceri turistice de toate mărimile si locaţii de
la un capăt la altul al statului.
Septembrie 2001 – Atacurile teroriste devastează turismul. Visit
Florida e autorizata sa acopere fondul de risc de reclama de doua mil. $
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pentru a furniza resurse de marketing adiţionale imediate pentru
industrie.
Decembrie 2001 – Legislaţia statului aproba alocarea
suplimentara a 20 mil. $ pentru publicitate in turism. Visit Florida
aliniază parteneri publicitari cooperativi in toata Florida pentru ca in mod
potenţial sa dubleze acele cheltuieli.
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Postfaţă
Această abordare a „destinaţiei turistice”, privită ca loc de trăire
a localnicilor împreună / şi cu turiştii a unei experienţe cunoscută drept
„turism”, produs al unui sistem economic de tip continuum pace – război,
de continuum muncă – timp liber (work – leisure) al unei economii aflată
în faza de dezvoltare de tip „experiences” este caracteristică societăţilor
dezvoltate vestice, de tip anglosaxon sau continental. Este considerată ca
o modalitate de „rezolvare” a singurătăţii individuale, generalizată în
acele ţări, prin implicare în şi prin comunitate, comunitate saturată de
bunuri şi servicii şi dispunând de acumulări mari. Singurătate
individuală, dusă la extrem ca urmare al procesului intern de dezvoltare,
al multilingvismului, multireligiozităţii şi multiculturalităţii prin
multietnicitate ca rezultat al formării (SUA) sau integrării alogenilor,
„obosite” de suprapopulare şi presiunea informaţională a mass media
postmoderniste, de eforturile menţinerii „păcii sub măslini” prin
mijloacele tradiţionale şi care au găsit soluţia învingerii singurătăţii în
participarea la mulţime generând sentimentul apartenenţei ca membru al
comunităţii.
Mijloacele şi tehnicile folosite sunt toate valabile în sistemul
economiei globaliste indiferent de nivelul de dezvoltare al societăţi. Însă,
sunt din ce în ce mai puternice vocile care pledează pentru
particularitatea structurii româneşti, pentru puterea societăţii româneşti
de asimilare a alogenilor (şi de disoluţie a diasporei în masa primitoare,
adăugăm noi!). Nu putem invoca numai spiritul ortodoxismului; Grecia ortodoxă şi ea - deşi profund diferită, datorită în principal „acumulării”
istorice în caracterul său este ţara dificil de „integrat” în Uniunea
Europeană. Sufletul celor două popoare (român şi grec) sunt marcate
fiecare, diferit de „stigmatul” Estului European. Vestul European, fie
Sudul catolic, fie Nordul protestant au o constituţie diferită, marcată de
evoluţia similară în ultimele milenii48. În amândouă putem folosi
tehnicile şi mijloacele analizate, dar trebuie ţinut cont de particularităţile
locale: Grecia a „importat” conceptul, îl foloseşte, deşi nu îl agreează şi
se închide ascuns în faţa barbarilor. Pentru români, noile generaţii trebuie
să aleagă asimilarea lui. Considerăm că tocmai lipsa unei abordări şi
dezbateri teoretice a cum putem asimila integrarea în UE stă la baza
48

Din acest punct de vedere acceptăm teoria lui Neagu Giuvara care identifică o
civilizaţie bizantină, succesoare celor mediteraneene.
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involuţiei turismului românesc. În faza 3S (Sand, Sun, Sea) „Cortina de
fier” a permis „dialogul” pentru turismul internaţional; turismul intern,
cel majoritar s-a construit pe şi pentru specificul naţional. Faza 3E
(Entertainment, Environment, Education) nu a fost asimilată conceptual,
iar faza 3T (Technology, Talent, Tolerance) încă nu e cunoscută, după
cum 3D (dirty, dangerous, difficult) nu putea fi abordată. „Lumea
occidentală” nu consideră România ca o pată albă (imposibil de admis şi
tolerat într-o lume globalizată mondial) ci mai degrabă ca „hic sunt
leones”, ori se cuvine ca românii băştinaşi să explice şi să-şi apropie
Occidentul introducând-ul în universul sufletului comunităţii româneşti,
aşa cum arată ea după ultima mare presiune slavă sau austro-ungară şi
mai apoi comunistă.
Lumea Asiei a fost integrată diferit prin crearea unor universuri
paralele. La Pattaya, spre exemplu, turistul occidental trăieşte
„experiences” aşa cum este obişnuit, prin contactul cu bucătăria locală
(curentă şi la el acasă), cu tradiţiile şi folclorul comercializat, cu
obiceiurile şi industria sexului, prin acceptarea comportamentului şi
uzanţelor thai, prin shopingul globalist; localnicii participă la noul
univers turistic dar seara revin acasă, în universul inaccesibil turistului
ocazional. Subliniem că s-a depăşit faza de „atracţie insolită” şi s-a ajuns
la cea de destinaţie turistică modernă, prin folosirea tehnicilor şi
metodelor analizate, dar adaptate contextului. Similar, mutatis mutandis
în staţiunile turceşti, etc.
Rămâne ca absolvenţii să caute soluţiile adecvate României sau
să aplice deprinderile în alte zări, funcţie de locul în care vor lucra.
Pentru că, minoritari şi restanţieri la standardul economic suntem obligaţi
să traducem49 noi pentru a integra noua formă a destinaţiei turistice,
rezolvând în sfârşit, parţial disputa „formelor fără fond”.

49

Cu sensul dat de Constantin Noica prin citarea lui Paul Philippi în Modelul
Cantemir in cultura noastră sau Memoriu către Cel de Sus asupra situaţiei
spiritului romanesc in cele trei tari romane

171

Anexa 1 De la Fordism la Postfordism
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Anexa 2 Sistemul turismului după “Globalizareşi turism”
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Anexa 3
Elementele primare şi secundare ale TIS la nivelul destinației locale
Tip
Element
Frecvenţa Metoda de
colectare
Cererea
Elemente de bază
actuală
Numărul sosirilor
anual
Cercetare
exhaustivă sau
Numărul înnoptărilor
eşantion
Perioada
reprezentativ
Originea sosirilor
Scopul
Cazarea
Destinaţia finală
Combinaţia durată –
scop/origine/cazare
Cheltuiala / persoană familie
La 3 ani
eşantion
Separarea cheltuielilor pe
Eşantion
categorii majoritare
Combinaţia cheltuielilor şi
Eşantion
alte atribute
reprezentativ
Cererea
Elemente secundare
actuală
Mărimea familiei
La 3-4
Eşantion
ani
reprezentativ
Vârsta
Profesia
Organizația de turism
Transport
Prima vizită sau revenire
sursa informării
Activităţi la destinaţie
evaluare
Tendinţele socio economice
La 3 ani
Cercetare de
Cerea
ale pieţelor
birou şi
potenţială
informaţii din
Tendinţele turistice pe pieţele
teren
de generare
Conştiinţa destinaţiei în
generarea pieţelor potenţiale
Cererea potenţială: ţări şi
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Alte
informaţii
de
marketing

Turism de
o zi

Oferta

Oferta

regiuni
Imaginea destinaţiei
Puncte tară faţă de
concurenţă
Felul canalelor de distribuţie
(independent, comerciale)

Folosirea internetului şi
consultanţilor web
Indicatori ecologici
Grupe ţintă şi instrumente de
comunicare
Eficienţa instrumentelor de
comunicare ale destinaţiei
Nivelul de preş al
destinaţiilor concurente
Număr
Cheltuiala (felul
cheltuielii…)
Origine
Profil (vârstă, transport etc.)
Elemente de bază
Numărul de unităţi pe tip de
cazare
Cazare comercială şi
necomercială
Situare (localizare)
Nivel de preţ
Perioade de operare
Capacitatea pe tip de cazare
(camere, paturi, localizare)
Caracteristici ale cazării
(clasificare etc)
Forţa de muncă şi felul ei
Atracţii culturale
Elemente secundare
Restaurante, cafenele..
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La 3 ani

eşantion

anual

Cercetare de
birou pe
eşantion

Anual
sau la doi
ani

eşantion

anual

Inventar
permanent

La 3 ani

Cercetare de

Facilitări de recreere
capacitatea facilităţilor de
agrement
Facilităţi pentru sport
Facilităţi pentru cumpărături
Îngrijirea sănătăţii
Facilităţi întâlniri (capacități)
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birou

Indicatori TSA privind activitatea turistică

Anexa 4

Cererea T&T
Creştere cumulată reală %

Structura cererii pentru 2003

md. USD preţuri constate 1990

Alte
exporturi

Export
uri
visitato
Investiţii
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T&T în
interes
personal

de capial

Comenzi
guvern.

T&T de
afaceri

Folosirea forţei de muncă în T&T
Slujbe în‟000

Creştere cumulată reală %

Personalul în T&T ca % în total

Coloana deschisă la culoare pentru posturile din industria T&T; cea închisă pentru cele din economia T&T

PIB aferent T&T
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Investiţii de capital în T&T
md. USD preţuri constate 1990

Creştere reală cululată %

177

% din total investiţii de capital

T&T în scop personal şi de afaceri
md.USD în preţuri constante 1990

Creştere cumulată %

% din consumul personal total

Coloana deschisă la culoare pentru T&T personal; cea închisă pentru T&T de afaceri

Exporturile T&T

md.USD preţuri constante 1990

Creştere reală cumulată

% în total exporturi

Coloana deschisă la culoare este pt. exporturile către vizitatori; cea închisă pentru alte exporturi

Consumul T&T (Turism şi Călătorii – Tourism & Travel) reprezintă valoarea
produselor şi serviciilor care au fost consumate de vizitatori. Privită ca şi cerere
agregată este folosită să definească echivalentul de “industrie” pentru comparaţii
cu celelalte industrii. Include:
T&T în scop personal cunoscut şi ca valoarea consumului, care
include cheltuielile residenţilor pentru servicii T&T (cazare,
transport, agrement, masă, servicii financiare etc.) şi bunuri
(durabile sau nu) folosite pentru activitatea T&T
Călătorii de afaceri ale guvernanţilor sau mediului economic, care
reflectă cheltuielile T&T, bunuri şi servicii (transport, cazare,
masă, agrement etc.), dar reprezintă input-uri intermediare folosite
în cursul muncii de guvernare sau de afaceri.
Cheltuieli guvernamentale (individuale) pe agenţii şi departamente
care furnizează vizitatorilor servicii de tip cultural (muzeuri, artă),
agrement
(parcuri
naţionale)
sau
pentru
clarificări
(imigrarea/vamă) pentru vizitatorii individuali
Exporturile către vizitatori includ cheltuielile vizitatorilor
individuali pentru mărfuri şi servicii
Cererea T&T construite prin consumul T&T pentru a include produsele T&T şi
serviciile asociate cu componente reziduale ale cererii finale. Este folosită pentru
a construi o “economie” lărgită a impactului T&T. Elementele reziduale ale
cererii T&T sunt:
Cheltuieli guvernamentale (colective) făcute de agenţii sau
departamente asociate cu T&T, dar făcute în general pentru
comunitate ca promovare, administraţia aviaţiei, servicii de
securitate, servicii sanitare pentru teritoriul staţiunilor
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Investiţii de capital ale furnizorilor T&T (sectorul privat) şi
guvernamental (sectorul public) pentru a furniza facilităţile,
echipamentul şi infrastructura pentru vizitatori
Exporturi (ne-vizitatori) care include consumul de mărfuri trimise
în străinătate pentru vânzare către vizitatori (ca îmbrăcăminte,
electronice sau carburanţ) sau bunuri de capital trimise în
străinătate pentru a fi folosite de furnizorii din industria serviciilor
(avioane sau vase de croazieră)
Forţa de muncă a industriei T&T: include, în general acele slujbe
cu contact faţă în faţă cu vizitatorii (companii aeriene, hoteluri,
închirieri de maşini, restaurante, revânzare, agrement,etc.)
Forţa de muncă a economiei T&T: include slujbele industriei T&T
plus slujbele fără contact direct, din domenii ca: furnizori din
industrie (catering pentru aviaţie, servicii de spălătorie, furnizorii
de mâncare, grosişti, firme de contabilitate etc.); structuri
guvernamentale, manufacturare de bunuri,
costrucţii şi bunuri de capital sau exportate folosite în T&T;
mărfuri (producători de oţel, mochete, produse petroliere etc
Sursa: WTTC, The 2003 Travel and Tourism Research, prezentat la al
3-lea summit global Vilamoura - Algarve – Portugalia 2003
Structura şi conceptele sitemului TSA
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Anexa 550
AMENAJAREA TERITORIULUI
1.1 Conceptul de amenajare a teritoriului
Amenajarea teritorială (regională) a apărut dintr-o necesitate practică
de a utiliza raţional spaţiul, forţa de muncă, respectiv de a impune un anumit mod
de organizare a resurselor naturale pentru diverse activităţi.
Amenajarea teritorială este un ansamblu de activităţi complexe, cu
caracter global şi interdisciplinar, având ca obiectiv final organizarea fizică a
spaţiului; ca obiective specifice pot fi menţionate: localizarea activităţilor
industriale, a marilor infrastructuri teritoriale, dinamica fenomenelor demografice
şi migraţioniste, protecţia mediului, dezvoltarea urbană s.a.
Necesită coordonarea activităţilor economice, sociale, culturale şi
ecologice pentru obţinerea unui cadru natural şi construit armonios, menit să
satisfacă nevoile şi a răspunde valorilor recunoscute ale unor comunităţi.
Amenajarea teritorială este o activitate de interes general, cu caracter
continuu şi care se desfăşoară, după caz, la nivelul unui teritoriu sub-regional,
regional (intranaţional), naţional sau supra-naţional.
De activitatea de amenajare teritorială sunt responsabile instituţii
publice la nivel central şi local (în Romania: Parlament, Guvern, Consilii
Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi Comunale51).
Ca activitate şi preocupare distinctă, amenajarea teritoriului se
conturează abia după anul 1950 când apar primele organisme specializate în a
cest domeniu, ca urmare a accelerării procesului de urbanizare.
Amenajarea teritoriului are la origine modul în care au evoluat aşezările
urbane de-a lungul timpului. Astfel, într-o primă etapă, acestea s-au dezvoltat în
raport cu existenţa unor condiţii favorabile: resurse de hrană şi de apă, condiţii
materiale care să permită dezvoltare unor aglomerări umane într-un spaţiu
restrâns. Dacă iniţial dezvoltarea localităţilor era mai mult sau mai puţin
anarhică, odată cu creşterea dimensiunilor acestora s-a pus problema unei
concepţii privitoare la organizarea urbană ca principală preocupare a amenajării
teritoriului.
Organizarea urbană a avut şi are în vedere mai mulţi factori:
●tipologia oraşelor: militare, comerciale, industriale şi miniere, culturale (oraşe
religioase, oraşe muzeu, centre literare, oraşe universitare, oraşe destinate
congreselor şi festivalurilor etc.), administrative, reşedinţe temporare (oraşe
turistice şi staţiuni balneare), mixte;
●extinderea oraşelor şi formele acestora (radiale, concentrice, polinucleare);
●relaţia cu mediul înconjurător (ecologia urbană).
Legile care stau la baza amenajării teritoriale pot fi enunţate astfel:

50

Reprodus după lucrarea de lcenţă a studentei mele Alina Macelariu
Berbecaru I, Botez M. – Teoria şi practica amenajării turistice, Ed. Sport –
Turism 1977, Bucureşti
51
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●într-un anumit spaţiu, amenajarea teritorială nu reglează direct diferenţele
dintre centru şi periferie şi nici pe cele dintre regiunile amenajate;
●amenajarea teritorială trebuie să se bazeze pe aptitudinea spaţiului în care
urmează a se realiza, respectiv pe specializarea acestui spaţiu cu toate elementele
şi factorii (naţionali, sociali, etc.) acestuia, care dictează modul în care se va
realiza amenajarea, costurile şi menţinerea pe un termen cât mai lung;
●gestionarea teritoriului va fi realizată de către autoritatea locală în favoarea
celor care populează regiunea respective, urmând ca surplusul rezultat să fie
oferit regiunilor limitrofe sau aflate la distanţe mici.
Amenajarea teritoriului rezultă din necesitatea utilizării teritoriului:
●în favoarea omului, a societaţii umane;
●astfel încât să fie satisfăcute nevoile umane pe termen lung, răspunzând, în
acelaşi timp, nevoilor umane pe termen scurt;
●prin prisma dezvoltării durabile, respectiv a conservării resurselor naturale şi a
evitării proceselor care decalnşează degradarea acestora.
Obiective principale ale amenajării teritoriului:52
●utilizarea raţională a teritoriului;
●valorificarea eficientă a resurselor existente pe teritoriu (umane, materiale,
naturale);
●dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a localităţilor;
●păstrarea echilibrului ecologic şi protejarea mediului.
Utilizarea raţională a teritoriului
●se urmăreşte buna gospodărire a fondului funciar avându-se în vedere
caracteristicile sale de raritate şi nereproductibilitate;
●se are în vedere posibilitatea utilizării multiple cu randamente diferite a
suprafeţei amenajate;
●prin organizarea teritoriului se urmăreşte:
-stabilirea dimensiunii optime a suprafeţelor sistematizate;
-stabilirea celor mai adecvate destinaţii;
-găsirea celor mai eficiente modalităţi de utilizare.
Valorificarea eficientă a resurselor existente pe teritoriu
● asigurarea unei dezvoltări economice echitabil repartizată teritorial şi
combaterea decalajelor regionale prin valorificarea eficientă a tuturor categoriilor
de resurse;
● recurgerea la soluţii de sistematizare constând în:
-localizarea activităţilor în corelaţie cu specificul resurselor din fiecare arie
teritorială;
-dezvoltarea unor procese economice la scară mică.
Dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a localităţilor
●se are în vedere crearea unor centre economice, sociale şi administrative
puternice, moderne, care să asigure locuitorilor acestora condiţii de viaţă ridicate;
●integrarea aşezărilor umane în ansamblul zonei din care fac parte şi
aprofundarea cooperării dintre ele;
52

Rodica Minciu - Amenajarea turistică a teritoriului, Univ. Dimitrie Cantemir,
2002, Bucureşti, pg.48
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●în localităţile urbane se are în vedere utilizarea eficientă a terenurilor prin:
-dimensionarea optimă a construcţiilor
-distribuirea echilibrată a punctelor de atracţie
-îmbunătăţirea şi eficientizarea transportului în comun
-amenajarea unor spaţii de recreare şi de odihnă etc.
● în localităţile rurale se are în vedere modernizarea sistemului de locuire şi a
infrastructurii, în corelaţie cu păstrarea specificului arhitectural şi valorificarea
tradiţiilor constructive locale;
● în cazul localităţilor turistice se pune accent pe valorificarea cât mai complexă
şi mai completă a resurselor naturale şi antropice concomitent cu crearea cadrului
adecvat odihnei şi recreerii.
Păstrarea echilibrului ecologic şi protejarea mediului
● orientarea creşterii economice spre domenii cu impact cât mai redus asupra
mediului;
● stabilirea unor amplasamente optime pentru diverse activităţi astfel încât cu
impact distructiv asupra mediului să fie minim;
●păstrarea echilibrului ecologic şi combaterea poluării prin modul de organizare
a localităţilor şi de desfăşurare a vieţii cotidiene.
Programele de amenajare teritorială trebuie să ţină seama de limitele şi
frontierele statale, de relaţii interstatale şi intercontinentale, de limitele şi
frontierele administrative, când se pun probleme amenajării concomitente a
regiunilor centrale şi periferice.
Planul de amenajare teritorială se elaborează în conformitate cu
prevederile legale. În cuprinsul acesteia se abordează următoarele probleme:
● cadrul natura l- principalele trepte de relief, condiţii geotehnice, clima,
reţeaua hidrografică, resursele solului şi subsolului, terenuri degradate, bilanţul
utilizării în teritoriu (zonarea funcţională-păduri de protecţie, terenuri agricole
etc.)
● potenţialul economic - potenţialul agricol şi silvic, activitatea industrială,
structura terenurilor agricole şi silvice, protecţia terenurilor agricole şi silvice,etc.
● populaţia şi reţeaua de localităţi - volumul şi structura potenţialului uman,
resursele de muncă, aspecte sociale privind mobilitatea populaţiei şi ocuparea
resurselor de muncă (navetism), repartiţia şi structura populaţiei în cadrul reţelei
de localităţi, ierarhizarea localităţilor, profilul dominant al acestora, locuire şi
situaţii locuirii, sistemele de servicii publice.
●infrastructura tehnico-edilitară a teritoriului - căile de comunicaţii şi
transport, gospodărirea complexă a apelor, echiparea energetic, telecomunicaţiile.
● conservarea, protecţia şi reabilitarea mediului - identificarea surselor de
poluare (punctuale-deversări la emisar, coşuri de fum etc.), eliminarea deşeurilor,
epurarea apelor uzate, protecţia monumentelor istorice, protecţia factorilor de
mediu (aer, apă, sol).
În funcţie de nivelul la care se realizează, se pot deosebi următoarele
tipuri de amenajare teritorială:
◦ plan de amenajare teritorială naţional (P.A.T.N.)
◦ plan de amenajare teritorială judeţean ( P.A.T.J.)
◦ plan de amenajare teritorială zonal (P.A.T.Z.)
◦ plan de amenajare teritorială inteorăşenesc şi comunal

182

◦ plan de amenajare teritorială orăşenesc, periurban şi intercomunal.
Evaluarea impactului amenajării teritoriale se realizează folosind o
serie de indicatori. Astfel, în România, planurile de amenajare teritorială sunt
evaluate ţinând seama de: indicele dezvoltării umane, disparităţile dintre judeţe în
funcţie de indicele dezvoltării umane, migraţii, supravieţuirea şi dezvoltarea
copiilor, starea de sanogeneză a populaţiei, formarea capitalului uman, educaţie,
infrastructură de învăţământ, cercetarea ştiinţifică, cultura, şomajul, participarea
populaţiei la activitatea economică, profilul demografic, urbanizarea şi
infrastructura urbană, infrastructura la nivel administrativ, regional şi naţional,
resursele naturale, venituri şi producţii, indicatori de mediu. În perspective, se
recomandă în România să se utilizeze ca indicatori: veniturile la nivelul unităţilor
administrative şi pe localităţi, starea de sănătate a populaţiei şi a mediului,
producţii, echipamente tehnice, consumuri, cultură, delicvenţă, locuinţă, buget şi
sistemul de gestionare. Se mai folosesc şi alţi indicatori, cum ar fi: confortul şi
elementele sanitare, confortul şi accesul la locuinţe, serviciile şi utilizarea lor,
securitatea ocupaţiei, etc.
În România, amenajarea teritoriului este inspirată de modelul francez,
unde statul joacă un rol principal; amenajarea teritorială se ocupă de distribuţia
oamenilor şi activităţilor, combinând dezvoltarea economică cu habitatul,
transporturile şi comunicaţiile.
Primele structuri organizatorice au fost53:
- comitetele permanente de aprobare a planurilor;
- casa lucrărilor oraşului Bucureşti;
- societatea comunală de locuinţe ieftine.

53

Berbecaru I, Botez M. – Teoria şi practica amenajării turistice, Ed. Sport –
Turism 1977, Bucureşti, pg.23
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1.2 Amenajarea turistică – componentă a amenajării teritoriului
Desfăşurarea acţiunilor turistice, indiferent de forma lor - turismul de
sejur sau itinerant, montan, de litoral sau balnear, organizat sau pe cont propriu
etc., presupune stabilirea unor legături, raporturi, între turist şi zonele pe care
acesta !e vizitează, în care este prezent temporar. Aceste raporturi au un conţinut
complex; pe de o parte, teritoriul, prin potenţialul său natural, reprezintă
motivaţia deplasării turistului, pe de altă parte, el serveşte ca suport material,
fizic, pentru amenajările destinate satisfacerii cerinţelor turistului.
Amploarea fluxurilor turistice interne şi internaţionale ridică însă din ce
în ce mai multe probleme economice, sociale şi ecologice. Acestea se referă la
dezvoltarea şi modernizarea structurilor de primire, la satisfacerea celor mai
sofisticate preferinţe ale turiştilor, cu condiţionări pe linia folosirii raţionale a
resurselor turistice naturale şi antropice.
Deşi, într-o primă etapă, turismul a reprezentat un factor de stimulare
economică, de protecţie şi conservare a resurselor naturale, în ultimul timp, din
ce în ce mai frecvent, se observă situaţii în care creşterea turistică afectează
echilibrul ecologic şi calitatea resurselor turistice. Ele se concretizează în
disproporţii între volumul şi varietatea resurselor, pe de o parte, şi dimensiunile
structurilor de primire, pe de altă parte, între infrastructura generală şi spaţiul
construibil sau amenajabil pentru turism. Utilizarea intensivă a mediului în
scopuri turistice, fără un control adecvat, mai ales atunci când fluxurile de turişti
"invadează" anumite zone, măreşte pericolul unei degradări a acestuia şi
favorizează ruperea echilibrului ecologic.
In aceste condiţii, devine necesară organizarea teritoriului, adaptarea lui
pentru a răspunde nevoilor turistului, dar şi protejarea, conservarea lui, activităţi
ce fac obiectul amenajării turistice.
Amenajarea zonelor turistice se constituie ca parte integrantă a
procesului general de amenajare a teritoriului, al cărui obiectiv vizează
organizarea ştiinţifică a spaţiului şi punerea în valoare, în diverse forme, a
resurselor fiecărei zone.
Semnificaţiile şi rolul conceptului de amenajare turistică
Problemele administrării şi utilizării spaţiului îşi au originea în
preocupările de organizare a vieţii în colectivităţile umane; ele au căpătat
amploare odată cu dezvoltarea oraşelor şi necesitatea soluţionării diverselor
aspecte legate de îndeplinirea funcţiilor acestora. în consecinţă, noţiunea de
spaţiu amenajat a apărut şi s-a dezvoltat în corelaţie cu spaţiul construit, în
particular cu cel urban. Ulterior, ea a migrat spre zone depărtate de urbanism,
întâlnindu-se în domeniul amplasării diferitelor obiective economico-sociale. în
corespondenţă cu aceste mutaţii, conceptul şi-a lărgit aria de referinţă,
îmbogăţindu-se cu noi sensuri. Astăzi, conceptul de spaţiu amenajat înglobează o
gamă largă de fenomene cu caracter spaţial, iar amenajarea teritoriului, ca ştiinţă,
are drept conţinut fundamental "orientarea geografică" a activităţilor economicosociale.

184

Noţiunea de "amplasare" sau' "localizare", cu referire expresă la
domeniul turismului, este utilizată frecvent începând cu anii '60.54 Conceptul a
fost împrumutat şi, ulterior, adaptat din studiile asupra aglomerărilor industriale.
In ce priveşte conţinutul, se acceptă ipoteza unui inventar de tehnici pentru
implantarea infrastructurii şi echipamentelor, pentru reglementarea utilizării
spaț iului.
Amenajarea teritoriului, aplicată la domeniul turismului, reprezintă un
efort de dezvoltare planificată, coordonată, a turismului şi a altor sectoare ale
economiei, în limitele unui spaţiu dat. Amenajarea turistică se integrează aşadar
procesului general de sistematizare (termen cu care se suprapune adesea),
urmărind valorificarea resurselor specifice şi dezvoltarea echilibrată a regiunilor.
Amenajarea turistică a teritoriului se defineşte ca un "proces dinamic şi complex"
de organizare ştiinţifică a spaţiului turistic, luând în considerare relaţiile dintre
mediu şi colectivităţile umane, precum şi toţi factorii care influenţează aceste
relaţii55.
Teoria amenajării turistice a cunoscut o evoluţie continuă, contribuţii
mai importante aducând reprezentanţii şcolii franceze.
Dată fiind interferenţa problemelor amenajării turistice cu alte domenii
de activitate ca ecologia, arhitectura, economia, sociologia etc, aspecte ale
localizării activităţii turistice se regăsesc şi în preocupările altor specialişti, iar
teoria localizării turistice a fost influenţată de cercetările întreprinse în celelalte
domenii ale economiei. Totodată, a fost necesară o îndelungată perioadă de
cristalizare conceptuală pentru ca noţiunea să răspundă pe deplin particularităţilor
activităţii turistice.
Localizarea sau amenajarea turistică înglobează majoritatea
elementelor care constituie activitatea turistică, definindu-se, mai ales, în funcţie
de componentele naturale, istorice şi culturale ale zonei. Un astfel de punct de
vedere este susţinut de P. Defert, un reputat specialist în domeniu.
De asemenea, potrivit părerii celor mai mulţi specialişti, amenajarea
turistică a teritoriului (în unele abordări, coordonarea spaţială) trebuie înţeleasă în
contextul relaţiilor ce se dezvoltă în două spaţii, şi anume: aria pieţei turistice şi
zona de recepţie. Această abordare, mai recentă şi mai aproape de realtate,
diminuează rolul resurselor şi consideră că o orientare a fluxurilor turistice
constituie o premisă fundamentală în determinarea localizărilor turistice.
Amenajările turistice se înscriu, prin conţinutul şi obiectivele lor, în
eforturile unei dezvoltări corelate a economiei. în acest context, ele "au uri rol
important în asigurarea exploatării raţionale a resurselor şi protejarea mediului.
1.3 Amenajarea turistică a teritoriului şi calitatea mediului
Mediul poate fi definit ca totalitatea factorilor naturali şi antropici care în
strânsă interacţiune influenţează echilibrul ecologic.
54

Rodica Minciu - Amenajarea turistică a teritoriului, Univ. Dimitrie Cantemir,
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În contextul dezvoltării societăţii umane din punct de vedere economic şi
modificarea implicită a raportului dintre calitatea vieţii şi mediu în sensul
considerării şi a efectelor asupra naturii şi nu numai a utilităţii ei, o semnificaţie
deosebită o are cunoaşterea cauzelor care produc deteriorarea mediului şi
gravitatea acţiunii lor ca şi identificarea soluţiilor de protejare a mediului.
Protecţia mediului are în vedere o serie de acţiuni cum ar fi:
- cunoaşterea mediului şi a interacţiunilor dintre sistemul economic şi sistemele
naturale;
- prevederea consecinţelor acestor interacţiuni;
- utilizarea raţională şi economicoasă a resurselor naturale, indiferent de originea
lor;
- prevenirea şi eliminarea degradării mediului provocată de om, sau de
fenomenele naturale;
- armonizarea intereselor imediate şi de perspectivă ale societăţii şi respectiv ale
agenţilor economici privind utilizarea factorilor naturali de mediu (aer, apă, sol,
subsol, floră, faună, rezervaţii şi monumente ale naturii, peisaj).
Realizarea acestor acţiuni presupune rezolvarea a trei categorii de probleme:
crearea unui sistem legislativ şi instituţional adecvat şi eficient;
evaluarea costurilor acţiunilor de protejare şi stabilirea modalităţilor de
finanţare (publică sau particulară);
stabilirea unor responsabilităţi şi elaborarea unor programe specifice pentru
fiecare obiectiv şi acţiune.
Turismul şi problemele mediului:
Mediul şi calitatea acestuia reprezintă condiţia fundamentală a activităţii
turistice. Resursele turistice naturale îşi vor menţine gradul de atractivitate atâta
timp cât mediul înconjurător va continua să reprezinte un argument al călătoriei
turistice. Din acest motiv, turismul joacă un rol important în protejarea mediului
şi menţinerea calităţii lui, atât în cadrul staţiunilor turistice cât şi în afara
acestora.
Aceste preocupări trebuie corelate şi cu faptul că atât spaţiul turistic cât şi
resursele naturale pe care turismul le utilizează sunt limitate.
Impactul turismului asupra mediului:
Factori de influenţă:
deplasarea persoanelor pe distanţe din ce în ce mai mari, spaţiul destinat
activităţilor umane fiind din ce în ce mai vast;
creşterea timpului liber care oferă posibilitatea unei explorări mai intense a
mediului natural;
utilizarea automobilului şi posibilitatea parcurgerii unor distanţe din ce în ce
mai mari în timp tot mai scurt;
creşterea frecvenţei turismului de weekend petrecut în natură.
Componente ale mediului afectate:
- peisajul: suferă o urâţire datorită construcţiilor, a designul acestora, culorii,
materialelor, amplasării; rezultă o monotonie a peisajului; înmulţirea elementelor
de infrastructură duce la urâţirea peisajului;
- solul: este afectat de exploatarea excesivă; litoralul – este cea mai fragilă zonă
deoarece este o zonă în formare, spaţiul vizat este limitat la câteva sute de metrii,
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densitatea instalaţiilor şi a vizitatorilor sunt foarte mari – aceste neajunsuri se
întâlnesc şi la nivelul celorlalte zone dar la un nivel mai restrâns;
- flora: este afectată negativ de exodul masiv al turiştilor, în special către zonele
forestiere; efectele negative sunt rezultatul prezenţei masive a turiştilor,
comportamentul acestora, sporirea dotărilor şi implantărilor turistice ca şi a
infrastructurii;
- fauna: modificarea habitatului animalelor datorită construcţiilor şi
infrastructurii necesare turismului; practicarea unor forme de turism ca
vânătoarea;
- râurile şi lacurile: suportă o supra exploatare turistică atât în sensul numărului
foarte mare de turişti care sunt atraşi de ele cât şi datorită numărului mare de
amenajări destinate acestora; sporturile nautice;
- oraşele şi monumentele: sunt afectate prin creşterea densităţii urbane, apariţia
construcţiilor foarte mari, sistematizarea defectuoasă, poluarea atmosferică,
zgomotul etc.
1.4 Rolul amenajărilor turistice în protejarea mediului:
Amenajarea turistică:
favorizează includerea sau excluderea în/din circuitul turistic a unor zone cu
dezechilibre ecologice grave sau zone cu un statut deosebit;
permite controlul circulaţiei turistice în perimetrele amenajate;
se poate implica în protejarea mediului prin dimensionarea riguroasă a
implantărilor în funcţie de caracteristicile zonei amenajate;
contribuie la amenajarea de parcuri sau la promovarea unor forme de turism
specific (foto-safari, bird-watching);
mai pot fi menţionate implementarea unor soluţii arhitectonice şi
constructive, unor programe legislative, educative şi de informare.
METODOLOGIA AMENAJĂRII ZONELOR TURISTICE
Amenajarea turistică este, prin conţinutul său, un proces complex. Ea
acoperă o arie problematică vastă, cuprinzând, pe de o parte, soluţii de stimulare
a circulaţiei turistice şi de asigurare a integrării turismului în economia
teritoriului şi, pe de altă parte, metode privind selecţia şi delimitarea zonei,
tehnologii şi etape de elaborare şi realizare a noilor proiecte.
2.1 Strategii de amenajare turistică
La elaborarea unei strategii de amenajare turistică se va ţine seama de mai
mulţi factori, între care: resursele turistice naturale şi antropice şi gradul lor de
valorificare; resursele materiale, umane şi financiare aferente turismului;
obiectivele politice şi economice pe termen scurt, mediu şi lung; realizările din
activitatea turistică în ce priveşte structurile de primire, circulaţia turistică şi
rezultatele economico-sociale.
Ţinând seama de aceşti factori, obiectivele principale ale strategiei de
amenajare turistică sunt următoarele: valorificarea superioară a potenţialului
turistic; diminuarea sezonalităţii, urmărind evitarea supraaglomerării temporare a
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teritoriului dat, respectiv, extinderea sezonului turistic prin echiparea teritoriului "
cu dotări funcţionale şi exploatabile tot timpul anului; atragerea, pe această bază,
a unui număr sporit de turişti români şi străini; lărgirea ariei geografice de
provenienţă a turiştilor străini; sporirea eficienţei economice şi sociale a
activităţii de turism; dezvoltarea tuturor formelor de turism posibile şi pretabile în
teritoriul amenajat; păstrarea şi conservarea mediului înconjurător şi a
obiectivelor turistice.
Strategiile de amenajare turistică pot fi: pe termen scurt (unu-doi ani), ca o
direcţie de moment la tendinţele cererii turistice sau ale unor segmente ale cererii
cu efecte economice scontate; pe termen mediu (trei-cinci ani), cu dezvoltări şi
modernizări ale spaţiului deja amenajat; pe termen lung (şase-zece ani), ce
vizează amenajarea unor noi puncte, staţiuni, centre, subzone sau zone turistice
moderne, menite să răspundă unor necesităţi şi motivaţii ale cererii pe o perioadă
îndelungată.
Într-o altă viziune, strategiile de amenajare turistică se diferenţiază în:
strategia de flexibilitate sau a structurilor evolutive, ce presupune o
permanentă adaptare la cerinţele turiştilor, zona turistică fiind amenajată
polifuncţional, cu efecte pe linia creşterii eficienţei valorificării şi
dezvoltării ofertei turistice;
strategia de diferenţiere, cu accent pe originalitatea în construcţiile turistice
(specific arhitectonic) şi în produsele şi serviciile oferite;
strategia de diversificare, cu accent pe amplificarea dotărilor şi echipărilor
legate de serviciile suplimentare în special (forme şi mijloace de agrement cât
mai diverse, reţea comercială modernă şi diversificată, circuite atractive, excursii
variate etc).
Amenajarea turistică a unui teritoriu este o acţiune interdisciplinară - la care
contribuie economia şi organizarea turismului, ecologia, geografia, arhitectura,
ştiinţele naturii, geologia, sociologia, psihologia ş.a. - care porneşte de la studiile
de detaliu şi se încheie cu retroacţiunea exploatării turistice. Modelarea diferitelor
aspecte ale turismului ţine seama de complexitatea fenomenului, precum şi de
numeroşii factori, subiectivi şi obiectivi, stimulatori sau restrictivi, dificil de
estimat sau de cuantificat. De aceea, uneori se simte nevoia unor aproximaţii
destul de largi, iar alte ori se impune acceptarea unor valori medii, care însă pot
avea o mare influenţă asupra concordanţei dintre model şi realitate.
lată de ce, încă de la început, se cer a fi precizate câteva aspecte de concepţie
privind amenajarea turistică a unei zone, subzone sau staţiuni turistice.
Amenajarea şi dotarea unei zone turistice se integrează în amplul proces de
punere în valoare a unui teritoriu, a resurselor lui. Abordarea acestei acţiuni
trebuie realizată într-o viziune sistemică, în cadrul sistemului general al
turismului, românesc, în strânsă legătură cu celelalte sisteme (politic, social,
economic, demografic, natural etc.) cu care se intercondiţionează spaţial şi
funcţional, într-un echilibru dinamic.
In acest context, elaborarea unei strategii de amenajare turistică trebuie să
ţină seama de realităţile "teritoriale" ale zonelor şi de determinările acestora, de
elementele de influenţă care acţionează asupra calităţii mediului înconjurător, ca
spaţiu de odihnă şi recreare. Iar elementele urmărite în strategia de amenajare
turistică sunt:
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- integrarea armonioasă a viitoarelor construcţii în ansamblul cadrului natural,
punând totodată în lumină resursele turistice antropice;
- diversificarea dotărilor de bază şi complementare, în vederea asigurării
unei largi palete de prestaţii turistice;
- crearea unei oferte turistice cu accentuat caracter de specificitate, originală, prin
folosirea calităţii teritoriului şi caracteristicilor civilizaţiei şi culturii zonei;
- asigurarea unei posibile flexibilităţi a ofertei, în funcţie de preferinţele turiştilor,
care să permită dezvoltări şi adaptări continue;
- dimensionarea riguroasă a viitoarelor construcţii şi în special a staţiuni-lor,
evitându-se fenomenul de aglomerare turistică şi pericolul de degradare a
peisajului, acesta fiind considerat cel mai important factor al dezvoltării, "materia
primă" de bază în ansamblul turistic al zonei;
- ierarhizarea diferitelor tipuri de servicii turistice, în concordanţă cu specificul şi
dimensiunile zonei, accentul punându-se pe serviciile ce corespund în cel mai
înalt grad, cantitativ şi calitativ, preferinţelor turiştilor;
- înzestrarea diferitelor puncte ale zonei cu dotări auxiliare, menite să faciliteze
practicarea unei game largi de forme de turism;
- asigurarea funcţionalităţii optime a activităţii turistice în zonă, începând
cu accesibilitatea, parcajul, cazarea, masa, transportul, alte servicii şi terminând
cu animaţia, cu ambianţa generală;
- asigurarea unei ridicate eficiente economice şi sociale a întregii activităţi
turistice, paralel cu oferirea unor servicii de calitate.
Desigur, problemele ridicate de amenajarea unei zone turistice sunt
mult mai complexe, însă abordarea trebuie să se realizeze într-o viziune
ştiinţifică, de marketing, care permite o justă corelare a deciziilor privind
produsul turistic şi promovarea lui pe piaţa turistică internă şi internaţională.
2.2 Tipologia şi caracteristicile amenajărilor turistice
Amenajările turistice, privite în totalitate, se prezintă într-o varietate de
forme şi structuri, determinată de caracteristicile ofertei (în principal a
resurselor turistice) si cererii, de distribuire a lor in teritoriu. Diversitatea
structurilor spaţiale – din punct de vedere geografic, social, economic,
instituţional - face dificilă o tipologizare a acestora. Cu toate acestea, atât
specialiştii cat si organismele internaţionale de profil au încercat delimitarea unor
categorii omogene.
Astfel, in funcţie de dimensiunile si răspândirea in teritoriu a
resurselor, localizările pot fi:
- univoce, atunci când implantările sunt legate de existenţa unui singur obiectiv
sau element de atracţie turistică, având o valoare deosebita (Cascada Niagara,
piramidele, Cetatea de scaun a Sucevei etc), ce polarizează cererea; de regulă
amenajările sunt sumare relativ izolate şi în corelaţie strânsă cu indicele de
atractivitate al obiectivului în cauză;
- plurivoce, atunci când localizarea se integrează într-un ansamblu de concmii
care oferă o anumită specificitate (arie geografică având un anume caracter: zonă
cu monumente de artă, arhitectură, zonă cu izvoare minerale sau ape termale,
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ţărm cu nisip, munte cu zăpadă etc.). in aceste cazuri, dotările sunt mai complexe
luând forma unor centre turistice sau staţiuni;
echivoce specifice zonelor turistice relativ omogene cu o arie largă de
întindere, fără o anumită particularitate. Aici dotările sunt mai numeroase, in
forme simple şi complexe şi pot fi localizate oriunde, urmărindu-se doar o relaţie
sumară între elementele ofertei (resurse şi echipamente). !n cazul acestor zone, în
decizia de amenajare dominanta este cererea, prin timpul de deplasare,
oboseală, cheltuieli generale etc; astfel de localizări sunt reprezentative pentru
an.le de turism din preajma marilor aglomerări urbane.
Soluţiile de amenajare se diferenţiază semnificativ şi în funcţie de
natura spaţiului geografic. Din acest punct de vedere se disting:
- amenajarea siturilor (balneare), de litoral;
- amenajarea siturilor montane;
- amenajarea parcurilor şi rezervaţiilor naturale;
- amenajarea siturilor istorice şi arheologice (oraşe)
- amenajarea staţiunilor termale;
- amenajarea zonelor rurale;
- amenajarea zonelor periurbane.
În interiorul acestor categorii, amenajările se particularizează în funcţie de
condiţiile naturale existente şi obiectivele urmărite.
Un alt criteriu de structurare a localizărilor îl constituie relaţiile cu
elementele definitorii ale teritoriului şi distribuţia cererii. în aceste condiţii,
amenajările turistice pot lua forma unor unităţi turistice izolate, punctiforme,
oferind doar prestaţii specifice (cazare, masă, un minim de agrement) sau a unor
localizări complexe (staţiuni, urbanizări) integrate regiunilor.
Amenajarea turistică prezintă şi o serie de caracteristici de care trebuie
să se ţină seama în deciziile de amplasare a echipamentelor, ca şi în
dimensionarea acestora, şi anume:
- unicitatea prestaţiei; fiecare localizare, indiferent de forma sau mărimea ei,
reprezintă un caz particular, unic, chiar şi în cadrul unor arii geoturistice mari şi
relativ omogene (Marea Mediterană, Munţii Alpi etc), deoarece resursele au o
mare varietate de forme de manifestare şi parametri de calitate (condiţiile de
climă, vegetaţia, fauna, monumente istorice etc. nu pot fi identice în două zone)
şi intră în alcătuirea unei zone sau a unui produs turistic în proporţii diferite;
acest caracter de unicitate este accentuat şi de condiţiile socioeconomice diferite
pentru fiecare perimetru, precum şi de calitatea şt diversitatea serviciilor oferite;
- localizarea turistică se face "la sursă"; datorită caracterului rigid, netransferabil
al ofertei, staţiunile se amenajează la locul "materiei prime" al resurselor
(plajă, izvor mineral sau termal, munte, monumente istorice etc.) şi se
dimensionează în funcţie de volumul şi atractivitatea acestora;
- localizarea turistică este îndepărtată de piaţa cumpărătorului; în aceste condiţii,
consumarea produsului turistic presupune deplasarea cererii, deci a turistului; este
necesară, astfel, realizarea unor amenajări complexe, care să ofere turistului o
paletă largă de prestaţii, în măsură să acopere toate nevoile sale; potrivit acestor
cerinţe, o amenajare cu cât este mai departe de piaţa cumpărătorului, cu atât
trebuie să asigure o varietate mai mare de servicii;

190

- polivalenţa amenajărilor (staţiunilor); ca urmare a cuprinderii tot mai largi a
fenomenului turistic, amenajările trebuie să asigure un nivel ridicat de diversitate
şi complexitate a dotărilor şi serviciilor, care să permită satisfacerea, în condiţii
de calitate, a nevoilor unor segmente variate de turişti şi, implicit, să atragă
fluxuri mai consistente;
- amenajările turistice se integrează în tendinţa de "expansiune a terţiarului"; în
consecinţă, amplasarea lor va fi favorizată în zonele cu' un nivel de dezvoltare
economico-socială mai ridicat, cu o infrastructură bine pusă la punct, puternic
urbanizate; se vorbeşte, în acest context, de o amenajare suprastructurală.
Aceste trăsături subliniază, o dată în plus, complexitatea procesului de
amenajare turistică, necesitatea abordării lui diferenţiate în funcţie de condiţiile
specifice ale fiecărei zone şi raportării permanente la evoluţia cererii.
2.3 Selecţia şi delimitarea teritoriului
În procedeul amenajării turistice, o etapă importantă este cea a delimitării
zonelor turistice în funcţie de resursele existente şi, pe această bază, determinarea
profilului dominant al fiecărui perimetru. în acest fel, amplasarea şi dezvoltarea
noilor amenajări turistice se va face în concordanţă cu potenţialul fiecărei zone suprafaţă, condiţii climatice, vegetaţie, resurse balneare, vestigii culturale, baze
de materii prime, surse de apă, energie, căi de comunicaţie, posibilităţi de
recrutare a forţei de muncă etc. şi necesitatea progresului economic şi social al
teritoriului.
Acest proces este ajutat de analiza-diagnostic a teritoriului (figura 1), metodă
care evidenţiază factorii favorizanţi ai turismului într-o zonă, precum şi pe cei
restrictivi, indicând totodată măsurile necesare asigurării optimului în dezvoltare.
Din literatura de specialitate, ca şi din experienţa unor instituţii specializate, s-au
conturat câteva elemente ce trebuie luate în considerare în cadrul analizeidiagnostic pentru amenajarea turistică a teritoriului:
- aşezare geografică, accesibilitate, căi de acces, mijloace de transport,
legături cu alte subsisteme;
- condiţii de relief (trepte de relief), râuri, lacuri, monumente ale naturii,
rezervaţii şi parcuri naţionale;
- condiţii meteorologice, climat şi sezonalitate, precipitaţii, vânturi puritatea
aerului, frecvenţa zilelor însorite, durata şi grosimea stratului de zăpadă etc;
- frumuseţea peisajului natural;
- valoarea terapeutică a unor elemente naturale (izvoare de apă minerale şi
termale, nămoluri terapeutice, microclimat şi topoclimat);
- patrimoniul cultural-istoric, vestigii şi locuri istorice, monumente istorice,
de artă, de arhitectură, etnografice şi de folclor, tradiţii, obiceiuri etc;
- condiţii demografice (numărul, structura şi dinamica populaţiei, forţa de muncă,
migraţii etc);
-condiţii social-economice şi influenţa lor asupra activităţii de turism
(interdependenţa între turism şi celelalte ramuri social-economice);
- condiţii politice;
- calitatea şi protecţia mediului.
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Complexitatea şi eterogenitatea cerinţelor impuse procesului de amenajare
determină fundamentarea acţiunilor pe baza unor studii pluridisciplinare geografice, economice, sociologice etc. - capabile să surprindă deopotrivă
elementele mediului fizic şi. biogeografic, ca şi pe cele ale mediului uman.
Asemenea studii permit selectarea celor mai favorabile zone şi definirea tipurilor
de implantaţii cel mai bine adaptate contextului fizico-uman şi economic.
In selecţionarea zonelor, alături de respectarea unor cerinţe de ordin general
şi particular proprii diferitelor ţări sau regiuni, se operează cu o serie de criterii
specifice, cu o largă aplicabilitate, stabilite pe baza unor bogate expe rienţe şi
anume: condiţiile naturale, bogăţia cultural-istorică, condiţiile socioeconomice,
infrastructura, echipamentul general de cultură şi odihnă, legislaţia şi
reglementările în vigoare.
Figura 1. Conţinutul analizei – diagnostic a teritoriului56
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Erdeli G., Istrate I. – Amenajări turistice, Editura Universităţii Bucuresti 1996,
pg.56
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Fiecare dintre aceste criterii vizează mai multe aspecte; de
asemenea, ele trebuie privite ca un suport în luarea deciziei de amenajare a unei
zone asigurând caracterul ştiinţific al politicii în acest domeniu, şi nu ca un
necesar obligatoriu.
Condiţiile naturale, reprezentate prin: geologia şi geomorfologia
teritoriului, climatologie, floră, faună, hidrologie, au un rol definitoriu în selecţia
zonelor, constituindu-se ca elemente de atracţie turistică. în procesul de selecţie a
zonelor este necesară cunoaşterea calităţii şi caracteristicilor acestor elemente,
ceea ce permite determinarea valorii şi respectiv a forţei de atracţie şi a tipologiei
amenajărilor. Astfel, studii de geologie şi geomorfologie oferă informaţii cu
privire la relaţia soi, relief - amenajări, respectiv securitatea unor amplasamente
şi riscul alterării mediului (solului) prin intervenţia omului, posibilitatea utilizării
în turism a formelor de relief. Cercetările în domeniul climatologiei
caracterizează regimul temperaturii, precipitaţiilor, curenţilor de aer, gradul de
nebulozitate, durata sezoanelor etc. furnizând date utile în practicarea diferitelor
forme de turism. La fel, studii asupra florei şi faunei arată care sunt resursele,
cum pot fi exploatate, ce măsuri de protecţie se impun etc.
Bogăţia cultural-artistică acoperă: vestigii arheologice, monumente
istorice si din epoca contemporană, elemente de folclor, tradiţii şi arhitectură
locală, atracţii culturale (serbări, festivaluri), valori artistice etc. şi are un rol la
fel de important ca şi condiţiile naturale. în selecţia zonelor turistice se are în
vedere prezenţa elementelor de cultură, istorie, civilizaţie, originalitatea şi
valoarea lor, starea de conservare a acestora şi costurile restaurării şi protejării
lor, posibilităţile şi riscurile atragerii în circuitul turistic.
Condiţiile sociale şi economice acţionează ca element favorizant al
amenajărilor turistice. Ele se referă la demografia teritoriului (dinamică,
structură, ocupare) şi disponibilităţile de forţă de muncă, dezvoltarea diferitelor
ramuri economice (industrie, agricultură, comerţ), nivelul de trai, locuinţa,
receptivitatea faţă de turism etc.
Infrastructura cuprinde elemente de o mare varietate: căi şi mijloace de
acces, echipamente de telecomunicaţii, reţeaua instituţiilor sanitare, surse de
energie, apă şi exploatarea lor etc. Aceste elemente definesc cadrul general al
funcţionării amenajării turistice.
Echipamentul general de odihnă este reprezentat prin: mijloace de
găzduire (hoteluri, reşedinţe secundare, camere la particulari), unităţi de
alimentaţie, echipament cultural şi sportiv-recreativ, mijloace de primire (agenţii
de voiaj, birouri de cazare, dispecerate), unităţi comerciale etc. El se constituie ca
punct de plecare în realizarea viitoarelor amenajări şi ca element de determinare
şi orientare a investiţiilor.
Legislaţia şi reglementările în vigoare au un rol stimulator sau
restrictiv, în funcţie de regimul juridic al fiecărui perimetru. în acest context,
orice amenajare trebuie să respecte reglementările privind protejarea mediului,
regimul construcţiilor, orientările în concepţia de sistematizare etc.
Din prezentarea acestor criterii se remarcă importanţa lor diferită
pentru activitatea turistică şi necesitatea examinării atente a parametrilor
cantitativi şi calitativi ai fiecăruia. Ca atare, în selectarea zonelor se impune o
evaluare a fiecărui criteriu şi a ansamblului acestora, determinându-se "vocaţia
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regiunii". Din acest punct de vedere se pot identifica zone în care criteriile sunt
bine reprezentate, existând condiţii propice dezvoltării turistice şi zone în care
predomină caracteristici ce nu favorizează activitatea turistică. Tot pe baza
criteriilor este posibilă şi ierarhizarea zonelor şi corespunzător, stabilirea
priorităţilor în acţiunile de amenajare.
De asemenea, pe lângă aceste criterii, decizia de amenajare turistică a
unui perimetru trebuie să ţină seama şi de măsura în care respectiva localitate se
integrează în programul general de dezvoltare a teritoriului în cauză.
O altă componentă importantă a procesului de amenajare priveşte
delimitarea unităţilor teritoriale. Aceasta se face în funcţie de natura teritoriului
(munte, mare, zonă balneară), de specificul şi caracteristicile resurselor (naturale
sau cultural-istorice, omogene sau mixte etc.), de densitatea şi valoarea acestora
etc. Delimitarea teritoriului are ca obiectiv definirea tipologiei şi structurii optime
a implantărilor.
Pe baza experienţei şi în raport cu particularităţile şi funcţiile zonelor
(ariilor teritoriale) s-au delimitat mai multe categorii:
• obiectivul sau punctul turistic - reprezentat de un element de atracţie turistică,
suficient de interesant pentru a motiva deplasarea turiştilor (ex. monument al
naturii, obiectiv istoric sau arheologic, manifestare culturală sau sportivă etc).
Punctul turistic constituie unitatea de bază a activităţii turistice şi, în funcţie de
importanţa şi gradul de atractivitate, în imediata lui apropriere pot fi amplasate
echipamente pentru asigurarea unui minim de servicii turistice;
• localitatea sau centrul turistic - o aşezare rurală sau urbană, cu funcţii
economice şi sociale dezvoltate, care concentrează în interior sau în imediata
apropiere o varietate de obiective şi care, prin natura lor, pot favoriza o activitate
turistică. în corelaţie cu valoarea obiectivelor şi volumul activităţii desfăşurate, în
localităţile turistice se realizează o bază tehnico-materială adecvată.
Localităţile turistice sunt de mărime, valoare şi profil diferite ceea ce a
determinat, în literatura de specialitate, o abordare separată şi corespunzătoare,
constituindu-se astfel câteva categorii distincte.
Din punctul de vedere al profilului şi funcţiilor îndeplinite, localităţile
turistice pot fi:
- cu funcţie exclusiv sau dominant turistică, denumite staţiuni;
- cu profil economico-social complex, unde turismul deţine un loc mai mult sau
mai puţin important; în această grupă sunt incluse oraşele şi satele care, prin
poziţie, cadru natural, monumente, instituţii cultural-artistice generează o
activitate turistică propriu-zisă, complementară activităţilor economice şi sociale.
• complexul turistic, reprezentat printr-o suprafaţă de întindere nu prea mare ce
grupează mai multe obiective şi localităţi turistice, având o relativă omogenitate
(ex., un element comun de relief: cursul unei ape, un masiv muntos, o depresiune,
o zonă forestieră etc);
• zona (arealul) turistic - un teritoriu întins, cu o diversitate de forme de relief,
alcătuită din mai multe puncte, localităţi şi complexe turistice. Deşi fiecare dintre
aceste subunităţi teritoriale au o funcţionalitate independentă, între ele se
stabilesc relaţii ce conferă zonei un caracter unitar;
• regiunea turistică - o arie teritorială ce acoperă o suprafaţă foarte întinsă, în
care trăsăturile dominante ale vieţii economice şi sociale sunt marcate de
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activitatea turistică, rezultat al bogăţiei de resurse şi multitudinii de relaţii dintre
ele.
Delimitarea teoretică a acestor unităţi de teritoriu - deşi nu în toate
cazurile riguros realizată - permite, prin corelarea cu condiţiile concrete ale
fiecărei arii geoturistice, o structurare adecvată a localizărilor şi valorificarea
deplină a resurselor, dar şi operaţionalizarea rapidă a deciziilor de amenajare.
2.4 Principii de amenajare turistică
Necesitatea desfăşurării unei activităţi eficiente şi a integrării
dearoltării turistice în sistemul economico-social al zonelor impune, în
amenajarea turistică, respectarea unor principii de organizare şi funcţionare. Intre
acestea pot fi menţionate:
a) principiul integrării armonioase a construcţiilor - infrastructură şi echipamente
turistice - cu condiţiile naturale. Potrivit acestui principiu, dotările turistice
trebuie să sporească şi nu să diminueze valoarea resurselor prin amplasamente
sau arhitectură inadecvată; practic, ele trebuie să se subordoneze dominantei date
de condiţiile naturale, istorice, etnofolclorice etc. Totodată, integrarea vizează şi
legăturile zonei turistice cu teritoriile învecinate şi chiar cu suprafaţa întregii ţări;
b) principiul flexibilităţii sau al structurilor evolutive. Se consideră necesar ca
dotările unei zone turistice să se prezinte sub forma unui sistem polifuncţional,
suplu, transformabil, capabil să se adapteze dinamicii şi mutaţiilor în structura
cererii. Prin respectarea cerinţelor acestui principiu se asigură diminuarea
efectelor negative ale rigidităţii amplasamentelor;
c) principiul corelării activităţii principale şi recepţiei secundare; este rezultatul
concepţiei moderne de organizare a staţiunilor; faţă de serviciile fundamentale
(cazare şi masă) în raport cu care se concentra, până nu demult, organizarea
staţiunilor, acest principiu urmăreşte dezvoltarea activităţilor şi, corespunzător, a
dotărilor cu caracter recreativ, capabile să răspundă cerinţelor turismului
contemporan, un turism de tip activ. Dezvoltarea serviciilor suplimentare, mai
ales a celor de agrement, asigură modernitate şi elasticitate staţiunilor;
d) principiul interdependenţei reţelelor. Având în vedere că într-o zonă turistică
se întâlneşte un sistem de organizare a vieţii populaţiei permanente, peste care se
suprapune unul destinat satisfacerii nevoilor turiştilor şi că între cele două
categorii de populaţie (rezidenţi şi turişti) pot exista uneori diferenţe socialeconomice semnificative, organizarea turistică a teritoriului trebuie să urmărească
integrarea fluxurilor sociale. Astfel, pentru a evita fenomenul de respingere şi a
realiza o localizare turistică raţională, eficientă, este necesară dezvoltarea unor
relaţii de intercondiţionare între cele două sisteme, de completare şi susţinere
reciprocă,
e) principiul funcţionalităţii optime a întregului sistem de reţele. în structura unei
zone turistice pot fi delimitate mai multe reţele-reţeaua resurselor naturale şi
antropice, reţeaua de activităţi-servicii (transport, alimentaţie, agrement), reţeaua
unităţilor de recepţie, reţeaua echipamentelor de infrastructură generală etc. în
spiritul principiului enunţat, structurarea zonei turistice trebuie să asigure
vizitatorului accesul uşor, comod, spre toate componentele "reţelei turistice".
Practic, este vorba de o ierarhizare şi o ordonare în teritoriu a diverselor
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echipamente turistice. Staţiunea va fi concepută ca un sistem integrat, în
interiorul căruia sunt repartizate raţional zonele de locuit, spaţiile verzi, locurile
de plimbare, construcţiile destinate divertismentului, restaurantele, centrele
comerciale.
f) principiul rentabilităţii directe şi indirecte. Prin natura ei, amenajarea turistică
are implicaţii asupra circulaţiei turistice, în general şi asupra dezvoltării
economice şi sociale a ariei teritoriale supuse atenţiei, privită în ansamblu. în
acest context, principiul subliniază necesitatea urmăririi deopotrivă a desfăşurării
unei activităţi turistice eficiente - rentabilitatea directă trebuie să fie un criteriu
fundamental de evaluare a amenajării unei zone turistice - şi a unor efecte
pozitive (efect multiplicator) asupra altor ramuri şi activităţi prezente în zonă. De
asemenea, nu pot fi neglijate aspectele sociale ale dezvoltării turistice într-un
anumit perimetru.
2.5 Modele de amenajare turistică
Amenajarea zonelor turistice s-a confruntat, din cauza particularităţilor
şi implicaţiilor sale, cu numeroase şi dificile probleme, fapt ce a favorizat
prezenţa - în teoria şi practica de specialitate - a unei variaţii de soluţii şi modele.
Pe această bază s-au cristalizat câteva concepţii ce reflectă, pe de o parte,
acumularea de experienţă în acest domeniu şi, pe de altă parte, elementele de
specificitate şi priorităţile în activitatea turistică din fiecare ţară.
In general, modelele de amenajare a zonelor turistice se
particularizează în raport cu condiţiile naturale existente (peisaj, climă, floră,
faună, forme de relief etc.) şi se diferenţiază în funcţie de natura spaţiului
geografic (litoral, balnear, montan, rural, silvestru, periurban etc).
In relaţie cu condiţiile naturale, localizările - în dependenţă cu
specificul lor sau destinaţia dominantă - urmăresc valorificarea la parametri
superiori a resurselor existente; în acest context, distribuirea în teritoriu a
echipamentelor de cazare şi alimentaţie, precum şi tipologia acestora, reţeaua de
drumuri şi mijloace de transport, dotările de agrement etc. sunt adaptate
caracteristicilor resurselor.
Având în vedere aceste cerinţe, procesul de amenajare vizează
soluţionarea a două categorii de probleme:
- dimensionarea noilor locatari;
- alegerea modelului de amplasare.
În ceea ce priveşte evaluarea dimensiunilor noilor staţiuni turistice, se
porneşte de ia identificarea suprafeţei posibil de amenajat (plajă, domeniu
schiabil, pădure, parc natural, oglindă de apă etc.) şi normele convenţionale
existente. Aceste norme sunt elaborate pe baza unei largi experienţe - naţionale şi
internaţionale - şi au un caracter orientativ.
În privinţa celui de-al doilea aspect, alegerea modelului de amplasare,
trebuie arătat că acesta depinde, în mod nemijlocit, de configuraţia terenului. Ca
atare, în practica amenajărilor se întâlneşte o mare varietate tipologică a
localizărilor. Ele reflectă preocuparea pentru adaptarea în condiţiile specifice
terenului, dar şi implementarea noilor tehnologii în acest domeniu, ca şi
acumularea de experienţă .
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Structura localizărilor are însă un caracter schematic şi un foarte mare
grad de generalizare. Ca urmare, în practica amenajării turistice s-au dezvoltat
modele ce includ un număr sporit de elemente de referinţă, încercând în acest fel
să răspundă mai riguros problemelor cu care se confruntă amenajarea turistică. În
zonele de litoral elementul definitoriu este plaja, caracterizată în general prin
suprafeţe mici. în aceste condiţii, echipamentele sunt localizate de-a lungul
coastei, cât mai aproape de plajă şi apă.
În practica localizării implantărilor în zonele de litoral se remarcă două
soluţii (tipuri) principale:
- cea a "urbanizării" - sau microurbanizării după unii autori - respectiv, a
realizării unor staţiuni turistice sau concentrării imobiliare, amplasate în imediata
apropiere a unui centru locuit şi integrate acestuia sau a unor complexuri
autohtone (de tipul unui centru locuit), dotate cu toate serviciile şi echipamentele
necesare şi situate în zone cu posibilităţi viitoare de dezvoltare; ele se
organizează frecvent în jurul unui echipament sau element al resurselor naturale
care exercită o puternică forţă de atracţie şi care constituie centrul staţiunii; acesta
poate fi un golf natural, port de agrement, un cazinou etc;
- cea a construcţiilor izolate, punctiforme, cu structuri exclusiv turistice,
amplasate la distanţe nu prea mari de urbanizările existente sau de aşezările
umane.
Amenajarea zonelor de litoral, chiar şi în condiţiile desfăşurării ei sub o
atentă supraveghere şi a concentrării operaţiunilor, se confruntă cu numeroase
probleme atât de ordin economico-social cât, mai ales, ecologic. Problemele
principale care se pun şi care reclamă - cu caracter de continuitate - conceperea
de noi soluţii de organizare a teritoriului şi/sau măsuri de protecţie de natură
administrativă, privesc limitarea procesului de urbanizare a litoralului şi
reducerea presiunii exercitate asupra acestei zone.
In amenajarea staţiunilor balneoclimaterice există multe elemente
comune cu localizările din zonele de litoral. Aceasta se datorează atât faptului că,
în multe cazuri, cele două funcţii se interferează, numeroase staţiuni balneare
fiind situate geografic în zone de litoral, cât şi tendinţei ambelor tipuri de staţiuni
spre un mod de viaţă urban.
In acest context, cel mai frecvent, amenajarea perimetrelor balneare ia
forma "urbanizărilor", cu concentrări de echipamente în raport cu elementele de
atracţie ale zonei (izvor mineral, lac termal, pavilion balnear, cazinou, parc etc).
Se întâlnesc şi localizările izolate - sub forma unor complexuri balneare
polifuncţionale - situate nu departe de centrele urbane, dar cu titlu de excepţie.
Un alt aspect ce caracterizează localizările balneare, mai ales cele modeme,
indiferent de orientarea acestora spre concentrare sau izolare, vizează
materializarea formulei "totul sub acelaşi acoperiş", desemnând realizarea unor
dotări complexe care să ofere, în aceeaşi incintă, servicii de cură balneară şi
prestaţii turistice clasice (cazare, masă, agrement). Tot cu caracter general se
manifestă şi preocuparea de a face cât mai mult loc, prin modul de gestionare a
spaţiului, echipamentelor de agrement.
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ANEXA 6
Dezvoltarea sectorului de leasure de-a lungul timpului în Anglia
Cronologie

Actul
politic,
social sau
economic

Efectul
politic pentru
recreere57[6]

Rolul statului
în activitatea
de recreere

Rolul
comerţului
în activitatea
de recreere

1780-1840
suspendarea
petrecerilor
populare

1834
amendarea
legii
săracilor

1833
suspendarea
sporturilor
sângeroase

Încearcă să
controleze şi
să oprească
recreerea
distructivă

Micii
antreprenori
iau locul
patronilor
aristocraţi

1840-1900
erodarea
politicii de
laissez
faire,
începutul
politicilor
social
economice

1938 –
parlamentu
l aprobă o
săptămână
plătită de
vacanţă
1847-1867
Legea
fabricilor
1870
Legea
Educaţiei

1846 Legea
băilor
publice
1849 – legea
muzeelor
1850 legea
bibliotecilor
1852 Legea
recreerii
(Recreation
Ground Act)

Statul sprijină
efortul
particular
pentru
îmbunătăţirea
distracţiei

Cresc
investiţiile
de capital ca
de ex. săli de
concerte,
sport,
echipament
de distracţie
în masă
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Rolul
societăţii
civile în
activitatea de
recreere
Formarea de
organizaţii
care
controlează
organizarea
muncitorilor
Paternalismul
clasei
mijlocii dar
şi controlul
organizării
distracţiilor

1900-1939
Reforme
sociale care
pun bazele
statului
bunăstării

1902 Legea
educaţiei
1908
Legea
pensionării
1911
Legea
asigurărilor de
sănătate
1934
Legea
asistenţei
şomerilor

1907 Legea
încrederii
naţionale
1909 Legea
planificării
dezvoltării
oraşelor
1919
Instituirea
comisiei
pentru
recreere
1937 Legea
sporturilor
1937 Legea
accesului pe
munte

Recunoaşterea
responsabilităţii şi rolului
statului
privind
recreerea

Creşterea
importanţei
formelor
importate
din SUA:
cinema,
muzică etc.
Noi
tehnologii:
radio,
cinema,
automobile.
Noi investiţii
atrase în
aceste
direcţii

Instituţionalizarea
organizării
naţionale a
grupurilor
voluntare de
presiune şi
control

1944– 976
creşterea şi
maturizarea
statului
bunăstării

1944
Legea
Educaţiei
1945 Legea
ajutoarelor
pentru
familii
1945 Legea
parcurilor
si acessului
în ele

1946
Consiliul
pentru artă
1946
Consiliul
pentru sport
1975 Carta
albă pentru
sport şi
recreere

Creşterea
cheltuielilor
pentru
recreere ca
element de
consum social

Scăderea
relativă a
sectorului
industrial,
creşterea
serviciilor.
Explozie
investiţională
în sectorul
terţiar

Creşterea
organizaţiilor voluntare
pentru
controlul
calităţii
recreerii
Disoluţia
organizării
locale pe
criteriul
muncii şi
dezvoltarea
celei bazate
pe criteriul
localizării

Sursa: Hanry 1993 după Media and cultural regulations

Parcurgând rapid acest tabel observăm că statul britanic a intervenit
major în dezvoltarea sectorului de leisure. De fapt, încă din epoca
industrializării sălbatice din Anglia regele a trebui să-şi protejeze
calitatea soldaţilor stabilind norme limitative muncii tinerilor pînă la
recrutare. Imperativul militar a fost mai puternic decât presiunea
grupurilor aristocratice sau decât mişcările muncitoreşti pentru o viaţă
umană pentru lucrători.
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Anexa 7
Capitole: (activităţi de leisure pentru care se organizează serii statistice)
1: Market Assessment

24: Museums

2: Consumer's Use of Time

25: Art & Design

3: The Coming Leisure Boom

26: Music & Dance

4: The Psychology of Leisure

27: Live Events

5: Movies, Video & Television

28: History-Based Activities

6: Theme Parks, Festivals &
Fairs

29: Continuing Education

7: Leisure Travel

31: Wellness & Fitness

8: Gambling

32: Online Activities

9: Games

33: Social Organizations

30: Parties & Events

10: Theme Experiences

34: Family Activities

11: Hobby Collecting

35: Faith-Based Activities

12: Crafts

36: Adult Entertainment

13: Do-It-Yourself Projects

37: Culinary Arts

14: Photography

38: Casual & Fine Dining

15: Gardening

39: Social Drinking

16: Automotive

40: Spectator Sports

17: Motorcycling
18: Recreational Vehicles

41: Sports & Recreation
Participation

19: Pets

42: Golf

20: Birding & Wildlife Watching

43: Shooting Sports

21: Hobby Farmers

44: Fishing

22: Reading & Literature

45: Recreational Boating

23: Performing Arts
46: Extreme Sports
. Travel and tourism: $663 billion
. Do-it-yourself projects: $175 billion
. Casual full-service dining: $165 billion
. Cultural, the non-profit arts industry: $134 billion
. Consumer electronics: $126 billion
. Gambling: $79 billion
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. Fishing and hunting: $70 billion
. Hobby collecting: $70 billion
. Television: $70 billion
. Golf: $62 billion
. Motion picture and sound recording industries: $58 billion
. Sporting goods: $52 billion
. Gardening and lawns: $38 billion
. Pets: $38 billion
. Wildlife watching: $38 billion
. Consumer books: $36 billion
. Toys and video games: $32 billion
. Craft and hobby supplies: $30 billion
. Specialty auto accessories: $29 billion
. Spectator sports: $26 billion
. Adult entertainment: $26 billion
. Social caterers: $20 billion
. Radio: $22 billion
. Photography: $17 billion
. Recreational boating: $15 billion
. Motorcycles: $14 billion
. Recreation vehicles: $14 billion
. Theme and amusement parks: $11 billion
. Fine art: $10 billion
. Musical instruments and products: $7 billion
. Popular music concerts: $3 billion
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Anexa 8 Modelul Ritchie şi Crouch privind competitivitatea destinaţiei
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Anexa 9 - clasificarea vizitatorilor internaţionali după WTO, 1996
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Anexa 10

Davidson după Inskeep E. Tourism Planning: An Integrated and Sustainable
Development Approch, 1991
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Anexa 11

Sursa: Davidson, după Human B. – Visitor Management in the Public Planning
Policy Context”
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ANEXA 12 58
INTRODUCERE
“O persoană informată este o persoană puternică”
Turismul este cunoscut ca fiind cea mai largă industrie.În turism
informaţia are un rol, foarte important, ea fiind descrisă ca reprezentând
“sângele” unei industrii, fără care un sector nu poate funcţiona.59
Turiştii au nevoie de informaţie înainte de a pleca în călătorie
pentru a-i ajuta să planifice si să aleagă între opţiuni, şi de asemenea se
observă creşterea nevoii de informaţie în timpul călătoriei.
Nevoia de informaţie este sporită şi de intangibilitate, deoarece spre
deosebire de mărfuri, produsul turistic nu poate fi cercetat înainte de
cumpărare.
Datorită faptului că milioane de turişti călătoresc în fiecare zi, se
poate vedea că informaţiile curente şi relevante sunt esenţiale pentru
operaţii eficiente în industria turismului.
Lucrarea “Sisteme informatice în turism“ îşi propune abordarea
problematicii sistemelor informatice în turism.
Prin structurarea lucrării în 3 capitole am urmărit abordarea
teoretică a: sistemelor informatice focalizate asupra strategiei;
informaţiei, rezervării şi bazelor de date pentru clienţi; internetului, ca un
intermediar pentru furnizarea de informaţie pentru clienţi.
Prin tematica abordată şi modul de tratare doresc să ofer
informaţii utile privind sistemele informatice în turism şi necesitatea lor,
precum şi să accentuez nevoia cât mai mare de informaţie în industria
turismului.
SISTEME
INFORMATICE
STRATEGIEI

FOCALIZATE

ASUPRA

INTRODUCERE
S-a arătat a fi o relaţie între mărime si tendinţa de a folosi
sisteme de computere (folosirea GDS/CRS) cu operaţiunile mici fiind
mai puţin departe de a folosi tehnologia.
Distribuţia electronică este acum esenţială pentru oricine doreşte
să-şi vândă produsele prin agenţiile de turism. Oricum cei din urmă nu
58
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sunt singurii utilizatori de GDS (Global Dstribution System). În zilele
noastre, departamentele comune turistice, întrunirile de afaceri şi
angrosiştii folosesc cei mai mulţi de 350.000 de agenţi care pot sa facă o
rezervare prin GDS.
De aceea, grupurile hoteliere mici şi proprietăţile independente
trebuie să-şi asigure prezenţa mai mult în asemenea sisteme, în ciuda
costurilor considerabile şi dificultăţilor tehnice implicate 60.
Multe grupuri hoteliere mici şi independente au recunoscut că
viitorul lor este ameninţat de răspândirea distribuţiei electronice şi sunt în
căutare de căi de înlăturare a acestei ameninţări. Două soluţii au fost deja
discutate: aderarea la consorţii de marketing sau folosirea unei companii
de reprezentanţă.
Oricum, aceste opţiuni sunt destul de scumpe, şi aceste
proprietăţi sunt acele care
nu-şi pot permite să aplice o asemenea
strategie.
Îmi propun în acest capitol să abordez problema sistemelor
informatice concentrate pe strategie, dar şi să subliniez rolul informaţiei,
strategii în acest domeniu, cum este informaţia oferită mediului
extern,prezentând un studiu de caz.
1.1 Cum funcţionează informaţia
Călătorii pot primi informaţii de la o mare varietate de surse. Totuşi
(poate din cauza presiunii timpului de care am menţionat mai devreme),
mulţi aleg să folosească serviciile intermediarilor
Agentul de turism acţionează ca un serviciu “caută şi rezervă” şi ca
sfătuitor pentru client, eliberându-l de povara căutării de produse
potrivite şi, de asemenea folosindu-şi cunoştinţa şi experienţa pentru a
ajuta clienţii să se obişnuiască cu experienţele de călătorie.
Tour operatorii acţionează ca, consolidatori, “împachetând” diferite
componente turistice şi vânzându-le ca un singur produs. Câteva
organizaţii turistice guvernamentale de asemenea acţionează ca
intermediari, distribuind informaţii şi broşuri pentru furnizorii de turism
din zona lor.
Rolul principal al fiecărui acest intermediar este de a uşura procesul
de cumpărare, iar schimbul de informaţii este cheia acestui rol61. Aşa că,
furnizorii de turism trebuie să furnizeze fiecărui intermediar informaţii
într-o formă potrivită de a-i asista în procesul de vânzare.
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Furnizorii de turism au furnizat în mod tradiţional aceste informaţii
sub forma broşurilor sau fluturaşilor şi prin liste publicate în ghiduri
locale sau regionale. Totuşi, dezvoltarea şi distribuirea acestor materiale
promoţionale este costisitoare, necesită consum de timp şi muncă
intensivă.
În completare, asemenea informaţii sunt statice, în timp ce multe
din datele cerute de a face o rezervare se schimbă frecvent. Ca rezultat,
consumatorul, de obicei trebuie să contacteze furnizorul direct pentru a
se asigura că produsul este disponibil şi să afle valoarea la care el va fi
vândut62.
Încă o dată, accesul la informaţii imediate şi exacte este
importantă în acest stadiu. Produsele turistice sunt volatile în aceea că
dacă nu sunt vândute, ele reprezintă valoare pierdută. De aceea, furnizorii
manipulează preţurile în încercarea de a se asigura că produsele se vând
toate63.
Valoarea curentă trebuie, de aceea, stabilită în concordanţă cu
intermediarii şi cu cumpărătorii direcţi. Informaţia, de asemenea, trebuie
să poată să circule şi în direcţia opusă, ca atunci când un client doreşte să
facă o rezervare, detaliile de contact şi plată trebuie să fie comunicate
celui mai apropiat furnizor de turism, şi de aceea este cerută metoda cea
mai eficace şi eficientă de comunicare.
Informaţia poate fi împărţită în 2 categorii distincte: (i) conţinut
editorial; şi (ii) date specifice despre produse individuale, servicii şi
furnizori. Informaţiile de fundal (cum ar fi date despre cultură, locuri,
istorie şi peisaj) ajută la atragerea şi informarea potenţialului client.
Este nevoie de un înalt nivel de multimedia pentru a fi prezentat
efectiv, şi de aceea ar trebui să includă fotografii, video, secvenţe de film
şi sunete.
Odată alcătuit, are o volatilitate scăzută şi de aceea nu are
nevoie de a fi îmbunătăţit des. Date cuprinzătoare despre furnizorii de
turism, atracţii, activităţi, evenimente, festivităţi locale, facilităţi
disponibile şi amenajări la fel ca şi transportul/modalităţi de acces spre şi
în locaţia respectivă trebuie de asemenea furnizate. Acest tip de
informaţie are o mare volatilitate şi trebuie realcătuit şi îmbunătăţit în
mod regulat pentru a asigura o mare acurateţe 64.
În mod normal, redactarea, înmagazinarea, administrarea şi
utilizarea unui aşa de vast şir de date este foarte dificil.
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Potenţialul deci există de a folosi puterea, acurateţea şi
caracteristicile de memorie ale computerelor pentru o mai bună
administrare a informaţiei. Odată ce informaţia este în format digital,
poate fi manipulată uşor, reorganizată la nevoie, refolosită cât de des se
cere şi distribuită la viteze electronice65.
Cea mai simplă formă a DMS (Destination Management System) este
una care înmagazinează şi distribuie informaţii despre furnizorii de
turism, atracţiile şi evenimentele din zona respectivă 66.
Asemenea sisteme au originile în produsul bază de date
construită de totalitatea turiştilor care ajută la administrarea regiunii.
Acestea sunt de obicei dezvoltate pentru scopuri interne, cum ar fi, de
exemplu, publicarea de ghiduri sau să asiste la înregistrarea, clasificarea
sau monitorizarea promisiunilor67.
Prin sporirea conţinutului bazei de date pentru a include date
adiţionale descriptive şi culegând informaţii despre atracţii şi
evenimente, totalitatea turiştilor putând crea o resursă valoroasă care
poate fi folosită pentru satisfacerea nevoilor turiştilor de informaţie.
Sheldon furnizează o analiză cuprinzătoare a datelor care ar trebui
furnizate de aceste sisteme:
“RTO (Regional Tourism Organisation) încearcă să furnizeze informaţie
atât pentru sectorul privat, cât şi pentru sectorul public. Pentru sectorul
privat aceasta include informaţii despre acomodare (tipuri, clasificări,
locaţii, facilităţi şi disponibilităţi), transport (ore, destinaţii, preţuri şi
disponibilitate), turnee (componente, plimbări, activităţi, date şi
disponibilităţi), atracţii, evenimente şi agrement (descrieri, locaţii,
preţuri, ora deschiderii şi disponibilităţi), restaurante (tipul bucătăriei,
locaţie, mărime, preţurile şi ora deschiderii). Pentru sectorul public,
informaţiile ar trebui să fie despre parcuri, muzee, galerii (ora
deschiderii, descriere, preţ de intrare, locaţii şi hărţi), transport public
(program, destinaţii, preţuri), mediul înconjurător (condiţii de trafic,
raport meteo, condiţii de schi sau condiţii de plajă) şi cerinţe legale
(control de frontieră şi asigurare medicală). “ ( Sheldon, 1996 ). Multe
RTO fac baze de date disponibile prin sistemele de computere către
personalul de la recepţia TIC (Tourism Information Center).
Asemenea sisteme, adesea se referă la DIS (destination
information systems), deoarece ele conţin informaţii despre toţi furnizorii
65
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şi facilităţile din destinaţie, permite personalului să răspundă rapid şi
eficient la întrebările clienţilor.
Pasul următor logic este de a face această informaţie disponibilă
intermediarilor turistici tradiţionali (tour operatorilor şi agenţiilor de
turism) pentru a oferi vizitatorilor informaţiile de care au nevoie înainte
de a ajunge la destinaţie.
În unele cazuri, aceasta a fost îndeplinită prin încărcarea bazei
de date în marile GDS, lucru de care beneficiază ambele părţi.
Informaţiile privind destinaţia sunt distribuite către utilizatorii GDS,
astfel crescând popularitatea regiunii pe pieţele globale68.
Şirul de informaţii disponibile pe GDS este de asemenea în
creştere, în special în relaţia cu dezvoltarea pieţei turistice. Accesul la
informaţie de acest tip a devenit din ce în ce mai important pentru agenţii
de turism, cum rolul lor se schimbă de la vânzarea pachetelor predefinite
mai departe spre tour operatori – împachetând şi consolidând diferite
bunuri şi servicii turistice împreună pentru a întâlni nevoile individuale
ale clienţilor săi.
Ei au nevoie să poată răspunde la întrebări puse de clienţi despre
o mare varietate de subiecte, şi astfel accesul la DIS ar trebui să
dovedească o avere nepreţuită ca sursă de informaţii sigure şi de
încredere.
DMS furnizează informaţii despre distribuţie, procesare de informaţii şi
baze de date de marketing către RTO şi membrii săi furnizori. Totuşi,
cele mai multe RTO nu sunt doar preocupate de servirea vizitatorilor, ci
şi de marketing, planificare, dezvoltare şi funcţii de susţinere a
industriei69.
În teorie, un DMS perfect ar ajuta la conducerea nu doar a
funcţiilor de marketing/promoţie, dar ar trebui să depăşească graniţele
departamentale şi organizaţionale pentru a ajuta la administrarea
destinaţiei ca întreg – o dezvoltare pe care Buhalis a intitulat-o DICIRMS
(destination integrated computer information reservation management
systems)70. Cooperând la administrarea destinaţiei ca întreg aduce câteva
avantaje. De exemplu, s-a arătat că există o mare corelare între
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competitivitatea şi profitabilitatea SME şi destinaţia în care ei sunt
localizaţi.
La urma urmei, este un amalgam din toate bunurile turistice,
servicii şi atracţii într-o locaţie particulară care este responsabilă atât
pentru atragerea turiştilor în primul rând, cât şi pentru satisfacerea lor pe
perioada vizitei.
Astfel, logica spune că SME ar trebui să se concentreze pe
cooperarea la nivelul destinaţiei să încerce să mărească competitivitatea
destinaţiei ca întreg, urmând apoi să crească profitabilitatea individuală71.
În acest sens, ei pot creşte “mărimea plăcintei”, astfel asigurând o felie
mai mare pentru fiecare. Cooperarea va ajuta de asemenea la depăşirea
problemelor cu “experienţa” cu care s-au confruntat SME, fiind în
principal afaceri de familie, adesea angajând membri de familie cărora le
lipsesc abilităţile potrivite.
Constrângerile privind mărimea şi sezonalitatea au de asemenea efect,
cum SME nu-şi poate permite să depăşească slăbiciunile cu
cunoştinţele/abilităţile prin angajarea de profesionişti, oferind salarii
competitive sau ajutându-i cu pregătire potrivită. Cooperarea le va
permite să-şi îmbunătăţească performanţa prin unirea resurselor şi
angajând personal şi informaţie tehnologică pentru experienţă în
planificare strategică, planificare financiară, marketing care pot lucra
pentru beneficiul destinaţiei ca întreg. Desigur, un sistem computerizat
nu este cerut pentru asemenea cooperări.
Totuşi, se poate comporta ca un mecanism permisiv – facilitând
interacţia şi comunicaţia între SME – şi poate fi folosit în a ajuta la
asigurarea participării întregii comunităţi în proiect. Dacă jumătate din
furnizorii de turism din zonă participă într-o campanie promoţională, nu
este nici o şansă în a exclude pe cei non paticipanţi în a profita de
afacerile suplimentare pe care campania le generează. Dacă, totuşi, DMS
a fost folosit ca instrument de distribuţie a informaţiilor şi ca motor de
rezervare, doar cei care susţin DMS vor avea rezervări, astfel reducând
problema.
Asemenea sistem va ajuta de asemenea la administrarea
aprovizionării prin strângerea în timp real de date disponibile, în efect
permiţând managementului producţiei să fie îndeplinit la nivelul
destinaţiei. DMS poate de asemenea lua rolul unui tour operator ajutând
la combinarea unei varietăţi de diferite servicii turistice (incluzând
transport, transferuri, cazări şi vizite la obiective de atracţie turistică),
toate în pachete personalizate.
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Sistemul va permite furnizorilor diferite nivele de canale de distribuţie
pentru a lucra strâns împreună, întărindu-se pe fiecare72. Aceasta va
facilita producţia şi distribuţia de servicii comune şi înrudite.
Sporirea comunicaţiilor va facilita o cooperare mai strânsă între
furnizorii de turism şi va ajuta la depăşirea unor probleme asociate cu
aceea de a fi o afacere mică.
Totuşi, încărcând şi menţinând aşa o cantitate mare de date duce
la consum de timp, poate fi scump şi problematic pentru RTO. O soluţie
mai eficientă este legătura electronică între destinaţia bază de date şi
GDS, în fapt folosind GDS ca o reţea de comunicaţie între baza de date şi
utilizatori – agenţii de turism.
În cadrul destinaţiei, turiştii pot adesea accesa informaţia cu
facilităţile regiunilor şi atracţiile folosind multimedia, chioşcurile
localizate în locuri publice ca magazine mari, aeroporturi şi holurile
hotelurilor.
Una din “cheile” profitabilităţii folosirii bazei de date de
călătorie este aceea că informaţia dorită pentru a servi toate aceste
informaţii şi sisteme de distribuţie trebuie colectate doar o singură dată.
În mod tradiţional, furnizorii de turism trebuie să distribuie
aceleaşi informaţii la diferite canale de distribuţie – pentru broşurile sale
individuale, pentru ghidurile turistice regionale, pentru cataloagele tour
operatorilor şi pentru sursele electronice ca GDS, CRS şi DMS baze de
date sau dezvoltând canalele de distribuţie ca ghiduri CD-ROM sau
WWW.
Cum numărul utilizatorilor informaţiei creşte, cantitatea de timp
care se consumă pentru a administra, şi potenţialul pentru erori creşte în
mod similar.
1.2 Strategii in domeniul informatiei
Luptând un timp îndelungat pentru a încadra tipurile multiple de
confort, tarife, camere şi servicii într-o structură a bazei de date
standardizată GDS, cei care realizau planurile de dezvoltare atât ai
companiilor hoteliere, cât şi ai GDS au fost de acord că dezvoltarea bazei
GDS pentru hoteluri nu mai este practică.
Unul din primele produse complementare distribuite prin GDS a fost
cazarea la hotel. Hotelurile au încărcat informaţia legată de diferitele lor
tipuri de camere, descrierea şi preţul pe categorii în spaţiul liber din baza
de date a sistemului de rezervare a companiilor aeriene, iar când aceste
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informaţii au fost disponibile la aceste hoteluri au făcut rezervări mii de
agenţi din întreaga lume.
Acest fapt a fost avantajos pentru fiecare participant. Hotelurile
beneficiau de distribuirea produselor lor unei audienţe mai mari, agenţii
de turism beneficiau de posibilitatea de a rezerva mai multe produse prin
sistemul lor computerizat, iar GDS beneficia de o creştere a volumului de
rezervări, ceea ce i-a ajutat să-şi micşoreze costurile de operare. Oricum,
în timp ce un hotel era listat pe un GDS, asta făcându-l disponibil pentru
mii de agenţi din întreaga lume, acest lucru era departe de a fi o unealtă
de vânzare ideală. Probleme a ridicat structura sistemului de date.
Pentru că GDS erau iniţial create pentru a distribui bilete de
avion, structura bazei de date era special creată pentru a stoca informaţii
despre acest produs73. Un loc la avion este relativ omogen – un loc este
foarte asemănător cu oricare altul de pe aceeaşi rută. Produsul hotelier,
pe de altă parte, este divers. Chiar un hotel relativ standardizat, cu o
structură simplă poate avea patru tipuri de camere (apartamente, duble,
cu două paturi sau simple), şi trei categorii de confort (scăzut, mediu şi
sporit), asta dând un total de 12 combinaţii (apartament confort scăzut,
apartament confort mediu etc.).
Din aceste 12 combinaţii diferite cameră/confort, structura bazei
de date GDS însemna că doar câteva din acestea puteau fi afişate 74.
Acesta era o limitare majoră pentru că tariful cerut este de obicei un
factor primordial în alegerea pe care o fac agenţii sau clienţii lor. De
exemplu, un client poate cere un tarif comun sau promoţional, iar dacă
unul nu este listat în sistem, hotelul nu va fi inclus în rezultatele căutării
iniţiale şi astfel va fi eliminat de la consideraţii viitoare.
Structura rigidă a bazei de date limitează de asemenea hotelul şi dintr-o
perspectivă de marketing.
De exemplu, după căutarea iniţială descrisă anterior, agenţii de călătorie
pot căuta o descriere mult mai detaliată a fiecărui hotel de care sunt
interesaţi.
O strategie alternativă a fost dezvoltată. Mai degrabă decât
încărcarea produselor hoteliere pe GDS au fost dezvoltate sisteme
computerizate separate cu structură de baze de date mai apropiată de
produs.
Acestea erau apoi legate cu GDS pentru distribuire la agenţii de
turism, cu taxa de tranzacţie plătită operatorului GDS pentru fiecare
rezervare procesată. În acest fel, problemele legate de baza de date
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discutate mai înainte puteau fi evitate în timp ce hotelului îi era permis să
găsească importanţi agenţi de piaţă.
Momentan GDS pare să se concentreze pe trei strategii principale:
consolidare, diversificarea produselor şi diversificarea pieţei.
Gradual, liniile aeriene majore de GDS au început să se unească
şi să fuzioneze. Acest proces a fost determinat în mare parte de costurile
enorme de operare a reţelelor de rezervare.
Cât despre agenţiile de turism, GDS se confruntă cu o scădere a
profiturilor chiar şi când volumul rezervărilor este în creştere. Prin
fuzionare şi formare de alianţe se fac economii majore prin crearea unei
baze de date centralizate, ceea ce asigură o consistenţă a informaţiei
furnizată.
În plus, prin deţinerea unui site major cu date globale, sistemele
sunt capabile să facă faţă la orele de vârf, 24 de ore din 24, chiar şi când
sistemul este folosit la maximum. Noile linii aeriene aleg de obicei să
închirieze sau să cumpere spaţii în sistemele deja existente din motive
financiare şi de logistică, dar şi pentru a reduce riscul de a “slăbi” piaţa
prin forţarea agenţilor să folosească un nou sistem computerizat de
rezervări (CRS)75.
O soluţie mai bună ar fi folosirea de multi-transportatori pentru că, atunci
când mai mulţi transportatori operează în GDS (este cazul sistemelor
majore europene) este mai greu să acţioneze fără etică 76.
Mulţi observatori sunt de acord că comerţul prin alianţe şi
fuziuni este benefic, cu din ce în ce mai multe sisteme regionale fiind
încorporate în megasisteme.
Tacticile lor pentru a reuşi includ furnizarea de servicii cât mai
multor agenţii posibil şi furnizând stimulente pentru folosirea sistemelor
lor pentru realizarea rezervărilor şi crescând numărul serviciilor
disponibile accesării prin sistem.
Aşa cum s-a discutat şi mai înainte, GDS permite acum accesul
la mai multe sisteme administrate de, printre altele, de companii de
închiriere maşini, companii de transport maritim, reţele de transport auto
şi feroviare, precum şi lanţuri hoteliere.
În legătură cu distribuirea produselor, ei furnizează şi informaţii
importante pentru turişti (legate de destinaţie, vreme) ajută la emiterea de
cecuri de călătorie, schimb valutar, cărţi de credit, asigurare şi a
automatizat multe dintre funcţiile administrative ale agenţilor de turism77.
75

Vellas, F., Les reseaux informatises et le transport aerien, University de
Toulouse, 1997.
76
Bennett, M., Information technology and travel agency-a customer service
perspective, 1993.

214

În acest mod, un mare bagaj de servicii a fost făcut disponibil
agenţiilor şi – indirect – clienţilor care îşi puteau asigura aranjamente de
călătorie într-o singură vizită la o agenţie de călătorie şi puteau pleca de
acolo cu biletele lor în mână.
GDS s-a concentrat în mod tradiţional în primul rând pe
călătoriile de plăcere. Oricum ei au recunoscut această anormalitate şi
lucrează la produse care vor spori facilităţile de rezervare pentru acest
sector (călătoriile de plăcere).
Sistemele actuale sunt pe cale să devină mai “prietenoase” şi
mai “regionalizate” pentru a ajuta la creşterea vânzărilor. De exemplu,
display-urile sunt acum în mai multe limbi, preţurile pot fi afişate în
moneda locală, iar publicitatea/promoţiile sunt transmise agenţilor într-o
regiune anume.
Asemenea îmbunătăţiri sunt de dorit pentru a face sistemele mai
uşor de folosit de către agent, şi prin asta încurajează creşterea numărului
de rezervări. Pe scurt, GDS luptă să asigure că ei continuă să aibă un rol
central în distribuirea produselor turistice în viitor.
1.3 Tehnologia si informatia
Mulţi autori cred că implicarea sectorului public, în special
RTO, este o suprapunere clară între marketing, promovare şi funcţiile de
management ale RTO şi capacităţile unui DMS bine conceput, şi astfel
cooperarea pare logică.
În al doilea rând, datorită costurilor ridicate de dezvoltare şi
potenţialului ridicat pentru întoarceri în anii iniţiali ai operaţiei, în timp
ce volumul de rezervări este încă scăzut, suportul financiar din partea
sectorului public este esenţial în faza de început. Implicarea RTO a ajutat
de asemenea la asigurarea exactităţii, corectitudinii şi completitivităţii
furnizorului de date; şi, în sfârşit, s-a arătat că pentru a fi de succes, un
DMS trebuie integrat într-o piaţă globală şi strategiei de promovare a
destinaţiei78. Aceasta se poate întâmpla unde RTO este implicat în mod
activ în conceperea şi operarea sistemului.
Există desigur argumente împotriva implicării sectorului public.
Din perspectiva pieţei, se poate dovedi că DMS cu implicarea RTO, CRS
şi agenţiile de rezervări hoteliere (toţi obţin venituri din rezervări pentru
clienţi), şi DMS va fi o formă nedreaptă de competiţie.
S-a arătat că o structură guvernamentală nu este potrivită pentru
un sistem de asemenea tip. De exemplu, French (1994) argumentează că
77
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în timp ce guvernele şi RTO ar trebui să ajute la definirea concepţiei şi
scopului de asemenea proiecte, ele ar trebui implementate de sectorul
privat cum organizaţiile guvernamentale sunt prea politicizate şi
birocratice pentru a opera cu succes un asemenea sistem.
În particular, el citează rigiditatea lor ca fiind factorul care îi
revine de la a răspunde rapid şi decisiv la oportunităţi. El accentuează
faptul că DMS trebuie să opereze ca întreprindere comercială.
În acelaşi timp, un sector privat pur în care să opereze DMS este
imposibil să aibă succes, deoarece cerinţele sale de a face profit vor avea
un efect asupra metodelor de operare.
Chiar dacă problemele financiare grele şi returnarea investiţiei
sunt ignorate, o organizare comercială nu poate promova, distribui acele
instituţii care rezultă în costuri mari faţă de veniturile pe care le
generează. Provocările tehnice şi contractuale prezentate de SME, luate
împreună cu volumul mic de rezervări şi valoarea tranzacţiilor scăzută,
va însemna că asemenea instituţii vor trebui excluse, astfel afectând
sistemul. În plus, mulţi utilizatori se vor întreba de obiectivitatea unui
DMS comercial, într-o manieră similară cu discuţiile actuale care bântuie
peste imparţialitatea ghidurilor hoteliere şi restaurantelor în ziua de azi.
Cea mai acceptabilă soluţie pare să fie compromisă de faptul că
proiectul ar trebui condus şi finanţat de sectorul public în stadiile de
început, şi că rolul ar trebui inversat şi sectorul public ar trebui să preia
controlul când sistemul este operaţional. La acest nivel, RTO ar trebui să
menţină un interes minor pentru a ajuta la complexitatea, acurateţea şi
obiectivitatea
proiectului, şi pentru a proteja interesele atât
consumatorilor, cât şi micilor proprietari, în timp ce operaţiunile şi
managementul de zi cu zi ale sistemului ar trebui să fie responsabilitatea
sectorului privat.
Cei mai mulţi dintre autori sunt de acord că unul din cei mai
importanţi factori în asigurarea succesului DMS este calitatea datelor pe
care le conţin. Mai întâi, asemenea date trebuie să fie corecte.
Informaţiile false sau eronate conduc la perspective greşite, şi de
aceea la insatisfacţia clientului şi produc pagube credibilităţii sistemului
ca întreg.
Sistemul ar trebui să fie perceput de utilizator ca fiind cea mai
precisă, punctuală şi completă sursă de informaţie disponibilă despre
regiune.
Datorită importanţei în menţinerea informaţiei în baza de date precisă şi
la curent, o formă potrivită de comunicaţie între furnizor şi DMS este
cerută.
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Informaţia de asemenea trebuie să poată să treacă în direcţia
opusă rapid şi uşor, cum rezervările adesea se produc foarte aproape de
timpul de utilizare, iar furnizorul trebuie să-i alerteze.
În trecut, sistemul poştal a fost folosit pentru a colecta
informaţia folosind chestionare periodice şi forme, şi pentru a informa de
asemenea furnizorii, de rezervările ce vor urma. În mod clar asemenea
sistem era prea încet şi depăşeşte reînnoirile frecvente.
Comunicarea prin telefon depăşeşte aceste dificultăţi, dar este
muncă foarte intensivă (atât pentru DMS şi furnizori) şi de asemenea
rezultă în costuri de comunicaţie ridicate.
Soluţia ideală va fi aceea de a avea terminale sau computere
localizate la fiecare furnizor, care pot fi folosite pentru a accesa sistemul
direct pentru a updata informaţiile şi a face rezervări.
Un asemenea sistem va trebui să fie ieftin de cumpărat şi operat,
intuitiv, cu o bună interfaţă de utilizator, şi să aibă nevoie de puţin
hardware special şi de ştiinţă din partea utilizatorului. Experienţele cu
sistemele bazate fax şi cu telefonia asistată de calculator au eşuat să
câştige o acceptare mare. Poate răspândirea tehnologiei Internet (cum ar
fi Network Computers, Browser Boxes, etc.), va impulsiona dezvoltarea
tehnologiei care poate fi folosită pentru acest scop.
1.4 Legatura cu mediul extern
Ultimul factor care poate fi identificat în asigurarea succesului
DMS este nevoia de dezvoltare a unei legături între sistem şi lumea de
afară. După cum am văzut, multe DMS, în special în stadiile de început
se concentrează în acţionarea ca un sistem de informare şi rezervare
internă pentru TIC.
În timp ce aceasta ajută pentru a creşte mult eficienţa RTO, este
improbabil să genereze un volum suficient de rezervare pentru a face
sistemul suficient sau să-şi demonstreze valoarea furnizorilor şi să-i
încurajeze să se gândească la aceasta ca la un canal de distribuţie major.
Legăturile cu sistemele externe care ajută la distribuirea
informaţiilor DMS către o audienţă variată şi măresc volumul
rezervărilor care circulă prin sistem sunt, de aceea, importante. Mulţi
operatori DMS accentuează importanţa distribuţiei prin intermediari de
turism tradiţionali79. În ciuda creşterii turismului independent, tour
operatorii şi agenţii de turism sunt încă cele mai importante canale de
distribuţie.
Oferind acces la baza de date DMS şi la motorul de căutare prin
sistemele Videotext, prin GDS sau prin World Wide Web, RTO
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furnizează intermediarilor o unealtă de marketing şi operaţională ceea ce
face mai uşor pentru ei de a servi clienţii. Regiunile care furnizează
asemenea facilităţi vor avea un avantaj competitiv pe scurt timp, cum era
posibil să fie vândut prin intermediari, astfel crescând toate nivelurile
importante ale rezervărilor care circulă prin sistem.
Încercări au fost făcute de asemenea pentru a distribui direct către client
printr-o varietate de rute diferite, încă o dată cu ajutorul volumului de
rezervări în creştere.
În toate cazurile, sursa centrală a informaţiilor turistice şi
motorul principal pentru acceptarea, procesarea şi rezervarea trebuie să
fie DMS.
Nu poate opera în izolare, totuşi, şi trebuie să se refere la
materialele de marketing şi promoţionale, printate sau prin diferite canale
media, la evenimente de schimb şi alte manifestări.
Pe scurt, DMS trebuie să devină parte din identitatea mărcii
regiunii, aşa că atunci când clientul se gândeşte la regiune, ei automatic
gândesc la DMS ca fiind locul unde pot găsi informaţia şi să rezerve
produse.
1.5 Destination Management Systems
Turiştii, fie ei de agrement sau de afaceri, vin de oriunde şi
pleacă oriunde, ceea ce înseamnă că toţi au cereri de călătorie unice.
Chiar şi pentru aceeaşi cameră în 2 zile diferite pot exista câteva cereri
diferite.
Cu zeci de mii de mici furnizori eterogeni şi milioane de
cumpărători individuali, permutarea informaţiei s-a extins la un nivel
ameninţător.
GDS şi CRS, cu concentrare asupra clienţilor de afaceri în
primul rând, agenţii de turism nu sunt capabili în servirea acestui foarte
complex şi pretenţios mix de nevoi. Un tip diferit de sistem de
distribuţie, adaptat la nevoile marilor furnizori este cerut.
Această nevoie a condus la dezvoltarea unui nou sistem de distribuţie,
concentrat în special asupra cererilor, atât a RTO, cât şi a furnizorilor
mici de turism.
Aceste sisteme sunt cunoscute sub o varietate de diferite nume,
incluzând printre mulţi alţii, destination database systems (DDS),
destination management systems, destination marketing systems (DMS),
destination information systems (DIS), visitor servicing systems, travel
information systems (TrIS) şi central reservation and information
systems(CRIS). Deşi conţinutul lor precis variază, toate împărtăşesc o
filosofie comună – au fost concepute să distribuie informaţia despre o
gamă de produse turistice diverse şi cuprinzătoare, în mod normal dintr-o
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zonă geografică distinctă, în încercarea de a facilita utilizarea economică
cea mai înaltă a facilităţilor regiunii.
Ca rezultat, ei tind să includă instituţiile mici şi furnizorii de
turism netradiţionali în locul marilor lanţuri hoteliere. În cele mai multe
cazuri, dezvoltarea lor a fost condusă de RTO, şi astfel concentrarea lor
tinde să devină călătorie de plăcere decât călătorie de afaceri.
Fiind relativ nou, DMS este încă în stadiul de evoluţie şi o
definiţie acceptată universal a DMS este greu de dat, deoarece diferite
ţări şi dezvoltatori au diferite idei despre ceea ce viitorul le poate oferi.
1.6 Studiu de caz : Sistemul Informational Tyrol
Sistemul informaţional Tyrol (pe care îl vom numi în cele ce
urmează TIS) este unul din principalele exemple ale DMS. Fondat iniţial
în anii 1990 pentru a înlesni distribuirea informaţiei către birourile
turistice regionale din cadrul Tyrol, disponibilităţile sale au fost
perfecţionate pentru a acoperi o mai mare varietate de canale de
distribuţie, dar a rămas valabil pentru propriile sale origini
informaţionale (pentru ceea ce a fost creat iniţial).
Fondul sistemului
Când a fost conceput sistemul, turismul era cheia industriei în
Austria. De exemplu, randamentul anual total pentru sectorul de
petrecere a timpului liber văzut ca întreg a fost de aproximativ 25 de
miliarde de dolari. Beneficiile valutare străine din turism au ajuns la 12
miliarde de dolari care au acoperit 70% din deficitul comercial al ţării.
Tirolul a fost regiunea turistică cea mai importantă din Austria,
aducând mai mult de 50% din beneficiile valutare străine, peste 35% din
totalul paturilor de noapte şi aproximativ 30% din produsul regional brut.
Oricum Tirolul a fost influenţat major de succesiunea sezonextrasezon, lucrându-se peste capacitate în cea mai mare parte a anului şi
sub capacitate în scurtele sezoane de iarnă şi de vară. RTO tirolez
însărcinat cu dezvoltarea strategică şi marketingul turismului din regiune,
a trebuit să găsească o modalitate de a extinde cererea în special în
extrasezon.
Oficialii din turism au observat discrepanţa crescândă dintre
ofertele turistice internaţionale de un înalt profesionalism, cu sofisticatele
lor reţele de comunicaţii şi de procesare de date pe de o parte, şi mica
cerere locală a comunităţii, pe de altă parte. Existând canale de distribuţie
electronice, precum GDS, înclinând doar pentru listarea produselor “ce
ar putea fi vândute fără costuri suplimentare şi, în mod consecvent,
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fiindcă culegerea informaţiilor este scumpă ele nu includ tot ce are Tyrol
de oferit”80.
Studiul pieţei a relevat faptul că consumatorii doreau informaţii
despre preţuri, cazare accesul la staţiune şi la facilităţi de recreere, dar că
aceste nevoi informaţionale nu erau satisfăcute adecvat de canalele
existente. RTO a simţit că acesta era un factor de limitare a dezvoltării
pozitive a turismului din regiune şi astfel ca mişcare strategică, a decis să
dezvolte un sistem informaţional alternativ computerizat, cunoscut ca
Sistemul Informaţional Tyrol, pentru înlesnirea distribuirii informaţiei
despre cei mai mici ofertanţi.
O caracteristică importantă a TIS este că a fost creat numai în scopuri
informaţionale şi nu avea alte funcţii de rezervă.
În timpul dezvoltării sistemului, consiliul turistic a înţeles rolul
său în primul rând ca şi o conduită informaţională: culegerea de
informaţii despre produsul turistic local, naţional şi regional şi
distribuirea lor către potenţialii clienţi atât locali, cât şi din întreaga lume.
Crearea sistemului a fost în mare măsură influenţată de structura
consiliului turistic. RTO tirolez (“Tirol Werbung” în germană) este
compus dintr-o asociaţie de 254 consilii turistice. Prin urmare formează o
reţea largă, cu toate consiliile locale participând la formularea întregii
politici şi strategii de marketing. Însăşi RTO nu are nici o putere
decizională, fapt ce asigură mereu respectarea intereselor industriei.
TIS a fost creat pentru a întări structura aceasta prin utilizarea
unei construcţii de distribuire de date. Toate datele sunt stocate local,
aproape de locul unde sunt folosite frecvent, ceea ce ajută la reducerea
costurilor de comunicare. Oricum, fiecare consiliu local poate accesa
întreaga bază de date.
Biroul central operează ca un server de comunicare, consolidând
bazele de date din fiecare regiune şi apoi distribuind o copie a întregii
baze de date fiecărui utilizator. Schimbările de date se petrec zilnic, aşa
că orice dată din sistem este veche de cel mult o zi, lucru ce este mai
mult decât necesar din motive pur informaţionale.
O abordare descentralizată este de asemenea folosită pentru
colectarea de date. Fiecare consiliu local este responsabil pentru păstrarea
datelor despre regiunea proprie prioritar în faţa celorlalte date din sistem.
Similar, fiecare consiliu local este capabil a specifica ce informaţii vor să
primească de la sistemul central, astfel că resursele nu sunt risipite în
transmiterea de informaţii ce nu sunt niciodată folosite.
Trasaturile sistemului
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Teoretic, sistemul poate fi divizat în două părţi: un modul creat
pentru a furniza clienţilor informaţii despre Tyrol şi un modul
managerial/de marketing creat pentru a distribui date statistice sau de alt
tip consiliilor turistice locale şi ofertanţilor locali.
Modulul informaţional este principalul centru al sistemului şi conţine
date despre o mare varietate de servicii şi produse turistice, inclusiv
cazare, facilităţi sportive, informaţii despre transport, despre evenimente
şi promoţii speciale. Baza de date este susţinută de peste 43.000 de
produse şi servicii turistice, inclusiv peste 12.000 de produse de cazare.
Cum sunt doar aproximativ 6000 de hoteluri în regiunea
tiroleză, aproape 50% din ultimele sunt mici operaţiuni ce n-ar putea fi
de altfel reprezentate electronic.
Informaţii despre vreme în condiţii de ninsoare, informaţii
despre drumuri, trafic, temperatura apei şi despre gheţari sunt de
asemenea menţionate în sistem în colaborare cu Institutul Meteorologic
din Innsbruck şi cu Clubul Automobilistic Austriac. Modulul
informaţional managerial este mai mic, dar este absolut necesar pentru
recunoaşterea sistemului de către consiliile turistice locale. Conţinutul
său s-a bazat pe trecerea în revistă a ultimelor nevoi informaţionale şi
furnizează informaţii ce sunt în interesul atât a consiliilor turistice, cât şi
a furnizorilor de turism.
Acesta include: planul de marketing regional, informaţii despre
târguri comerciale, conferinţe de presă şi alte activităţi promoţionale,
amănunte despre subvenţiile disponibile pentru dezvoltarea turismului şi
informaţii despre premiile şi programele publicaţiilor de divertisment.
Un grafic de organizare al RTO este disponibil în sistem pentru
a ajuta furnizorii de servicii să se familiarizeze cu structura consiliului şi
organizaţiilor adiacente. Adresele principalilor participanţi activi în
industria turismului (cum ar fi agenţi de voiaj, tour operatori) sunt de
asemenea disponibile şi pot fi utilizate în corespondenţă directă
(trimiterea de scrisori). În cele din urmă, sunt furnizate statistici şi
informaţii despre piaţă atât din surse naţionale, cât şi de la destinaţiile
concurente şi, puternice instrumente decizionale sunt disponibile pentru a
ajuta utilizatorii să înţeleagă aceste informaţii.
Situatia actuala
Peste 100 de birouri turistice locale utilizează în mod curent
sistemul TIS, iar cumulat acestea reprezintă mai mult de 80% din piaţă.
Oricum, acest succes nu a determinat compania să stea pe loc, să se
complacă în situaţia dată.
De la conceperea lui, dezvoltarea TIS a fost văzută ca un proces
continuu şi nu ca un proiect unic. Cei ce îl dezvoltă văd sistemul ca pe un
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proces de învăţare şi nu ca un proces continuu şi nu se tem să
experimenteze tehnologii de dezvoltare pentru a aduce informaţiile lor
turistice pe piaţă.
Totuşi, cu toate că sistemul a fost iniţial creat pentru a fi utilizat
doar de membrii consiliului turistic, el a evoluat şi acum canalele sale de
distribuţie includ:
START: baza de date TIS este disponibilă în sistemul de
rezervare START, un sistem videotext folosit de aproximativ 14.000
agenţii de voiaj din ţările vorbitoare de limbă germană. În afara unui
număr de 2000 de pagini cu informaţii despre Austria în sistemul
START, mai mult de 50% se ocupă cu produse din regiunea Tirolului şi
sunt furnizate de TIS.
Sisteme videotext: informaţiile conţinute în modulul
informaţional TIS sunt disponibile printr-o varietate de sisteme videotext
din afara Austriei, inclusiv sistemul German Dataex-J şi sistemul French
Minitel.
Aceasta permite milioanelor de consumatori (totul într-o zi de
condus prin Tyrol) să verifice condiţiile de drum şi de zăpadă interactiv
la terminalele lor şi să ceară broşuri sau alte forme de materiale
promoţionale pentru produsele care îi interesează.
Această piaţă este deosebit de importantă în situaţia în care
turiştii germani preferă mai degrabă să-şi planifice singuri timpul liber,
decât să ia un pachet complet de servicii. În ciuda problemelor de ordin
tehnic ale acestui sistem, el este foarte larg utilizat.
De exemplu, în timpul sezonului de iarnă 1995, sistemul a fost
accesat de 6500 de ori pe zi pentru găsirea de informaţii despre condiţiile
Tyrol.
Alţi utilizatori: pe lângă consiliile turistice locale, accesul
electronic la sistem a fost de asemenea furnizat altor anumite organizaţii,
cum sunt: Consiliul Turistic Austriac din Viena, OAMTC şi ADAC
(Asociaţiile Automobilistice Austriaco-Germane).CD-i: profitând de
dezvoltarea computerelor şi a multimedia, TIS a experimentat producţia
unui CD-i (compact discuri interactive), o unealtă promoţională de bază.
Discul a încorporat o prezentare interactivă cu text combinat cu
fotografii, clipuri video, muzică şi vorbire, dându-i astfel potenţialului
vizitator o mostră din atracţiile regiunii. TIS a intenţionat să utilizeze
aceste discuri în cadrul propriilor chioşcuri de servicii de la destinaţie şi
totodată la standurile promoţionale de la prezentările şi expoziţiile cu
temă turistică.
Oricum, spre deosebire de mai popularul său văr, CD-ROM,
utilizatorii au nevoie de un player special pentru a vizualiza CD-i bazat
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media, şi astfel acest canal nu a câştigat niciodată recunoaştere absolută
ca mediu de distribuţie sau de divertisment, iar proiectul a fost întrerupt.
Televiziunile prin cablu: în Tirol, mai mult de 55.000 de
consumatori pot recupera informaţiile turistice TIS prin intermediul
propriilor televizoare. Această facilitate are ca ţintă mai degrabă
populaţia locală decât turiştii, dar ultimii pot accesa în mod asemănător
sistemul prin intermediul televizoarelor din camerele lor de hotel.
World Wide Web: în mod nesurprinzător, informaţiile TIS sunt
disponibile pe World Wide Web. Într-o dezvoltare separată, un nou
serviciu cunoscut ca TISCover furnizează acces la informaţiile TIS
utilizatorilor din întreaga lume. Câteva pagini cu texte şi imagini despre
fiecare hotel, împreună cu numărul de stele şi indicaţii despre calitate
sunt menţinute pe site-ul Web şi alte informaţii pot fi cerute prin email.
Ceea ce este interesant e că răspunsurile la cereri pentru
informaţii suplimentare se trimit prin telefon sau fax, nu prin email.
Oricum, acesta pare a fi un serviciu adiacent, căci erau disponibile detalii
despre numai 107 hoteluri pe site la 6 luni de la deschiderea lui.
Fiecare dintre aceste îmbunătăţiri au făcut disponibile
informaţiile conţinute în TIS unui public larg.
Prezentându-se tendinţele despre cele mai scurte şi mai
frecvente vacanţe, consumatorii au nevoie de acces la informaţii exacte,
clare şi la zi despre produsele turistice.
Făcându-l uşor şi convenabil de accesat de către consumatori în
obţinerea unor astfel de informaţii prin sistemul TIS, Consiliul Turistic
Tirolez speră să câştige un avantaj competitiv în faţa altor destinaţii.
Viitorul
Înfăţişându-şi capacitatea de inovare, cei ce îmbunătăţesc TIS
continuă să dezvolte şi să centralizeze sistemul.
De exemplu, compania se dezvoltă, în colaborare cu Siemens
Nixdorf şi START, o versiune mai puternică a sistemului, care va furniza
informaţii despre destinaţie, rezervări şi funcţii back-office birourilor
turistice locale, toate integrate într-un singur pachet.
Discuţii au avut de asemenea loc între TIS şi Ministerul
Afacerilor Economice Austriac în privinţa extinderii sistemului într-un
DMS pentru întreaga ţară, obţinându-se astfel o singură sursă de
informaţii despre turismul austriac ca întreg.
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Anexa 13
Depth Interview (Interviu direct)
În România ne confruntăm cu lipsa aproape totală a
investigaţiilor regulate, periodice şi sistematice privind percepţia
populaţiei. Investigaţiile sociologice sunt puţin valorificate de mediul
economic, iar cele privind psihologia socială au caracter întâmplător,
legate toate mai ales de studii anumite, particulare realizate la comenzi
anumite. Cercetările sistematice privind TQoL (Calitatea Totală a Vieţii)
sunt practic necunoscute – după ştiinţa noastră – la noi. Evaluarea strict
cantitativă sau prin indicatorii din sistemul statistic naţional nu este
suficientă. E nevoie de investigarea directă a mediului (fie el „domestic”
sau „incoming” în cazul turismului) pentru a avea o percepţie realistă a
fenomenelor sociale, care transcend sistemului clasic de evaluare
statistică.
„In depth interview”81 se foloseşte în cazul în care: 1. Subiecţii
pot fi puţini ca număr aşa încât chestionarul nu e indicat. 2. Informaţiile
care sunt aşteptate (prefigurate) de la fiecare subiect sunt foarte variate
dat fiind domeniile diferite în care acţionează astfel încât folosirea
„procentului” este irelevantă. 3. Este o metodă care poate fi folosită
pentru faza preliminară a construirii chestionarului.
Se începe prin stabilirea unei liste de posibile subiecte ce pot fi
abordate Dacă într-un chestionar subiecţii pot fi grupaţi pe arii de vârstă
„până la 15 ani ce sport aţi practicat?” într-un interviu formularea trebuie
făcută după circumstanţă „Până la 15 ani ce sport aţi practicat?”. Pentru a
„camufla” rezultatul aşteptat s-ar putea ca „Care este principala influenţă
privind participarea actuală la sport?” ceea ce dă o mai largă posibilitate
de manevră intervievatorului. V. check list mai jos.
Realizarea interviului: intervievatorul trebuie să stăpânească o
serie de tehnici astfel încât să păstrăm acurateţa informaţiilor (condiţiile
sunt mult mai grele şi mai sensibile decât pentru un chestionar, dar
rezultatele sunt mult mai nuanţate şi mai pertinente). Trebuie evitat orice
„aprobare” a răspunsului sau orice”sugestie” care poate dirija răspunsul
spre o anumită direcţie. Viteza de reacţie este esenţială pentru formularea
unor întrebări generale dar capabile să continue relatarea subiectului.
Avem o lista de ierarhizare a „întrebărilor” după White:
1.
Ohhh! – indică interesul şi atenţia intervievatorului
2.
„Interesant!” – încurajează subiectul să continue
81

După A J Veal – Research Methids for Leisure and Tourism – a practical
Guide, Pitman 1996

224

3.
Reflexie . se repetă ultima afirmaţie a subiectului („deci nu va
place…)
4.
Probe – se invită subiectul să explice afirmaţia făcută („deci de
ce nu va place…)
5.
Revenirea – se reaminteşte o afirmaţie prealabilă făcută de
subiect pentru noi informaţii, se reia o idee „să revenim la …”
6.
Un nou subiect – „Puteţi aborda şi… de ex….”
Practica arată că principala problemă a intervievatorului este să
nu se temă de „linişte” El trebuie să aprecieze atmosfera, să asculte şi să
încurajeze subiectul să vorbească despre subiectele stabilite de el, posibil
discutate parţial în prealabil cu subiectul.
De regulă interviul se înregistrează iar transcrierea şi
înregistrarea se păstrează în studiu.
Analiza interviului este complexă. Ca regulă se revine la
subiectele stabilite, obiectivele propuse sau ipotezele de la care s-a
plecat, care pot fi Confirmate, infirmate sau aprofundate. Teoria
stabileşte o lista a capitolelor procesului de analiză care trebuie să releve:
1.
Semnificaţia – părerea subiectului privind semnificaţia
problemelor de mai jos
2.
Practici – rutine ale domeniului
3.
Întâmplări (episodes) - evenimente notabile rezultate din
discuţie
4.
Întâmplări (encounters) – interacţiuni între indivizi
5.
Roluri – roluri informale, ocupaţionale, atribuite, sociale, psihosociale, cu tacticile asociate
6.
Relaţii – relaţii între indivizi sau grupuri
7.
Grupuri – grupări informale ale oamenilor
8.
Organizaţii – grupări formalizate
9.
„Aşezări” - ierarhizarea yonelor vecinătăţilor oraşului
10.
„lumi sociale”- ocupaţionale, culturale etc
11.
Lifestyle – moduri de viaţă
S-au reliefat 4 moduri de analiză calitativă:
1.
Analiza unei observaţii singulare – uneori surprinzătoare sau
neaşteptată, intervievatorul urmând să găsească explicaţia
2.
Construcţia unui sistem descriptiv – prin care se pune ordine în
mulţimea informaţiilor care se grupează pe tipuri, taxonomic etc.
3.
Relaţii calitative sugerate de informaţii – se relevă cauze, relaţii,
efecte
4.
Matricea formulărilor – se pun într-o formulă anumită mulţimea
informaţiilor astfel încât să poate fi însumate
Cu toate acestea trebuie să subliniem că sunt totuşi puţine soluţii
prefabricate privind analiza datelor unui „in deapth interview” pentru
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fiecare situaţi adoptându-se soluţii corespunzătore. Ele vor fi validate /
infirmate de analiza ulterioară a chestionarelor. Studiile de caz sunt
principalul mijloc de „antrenament” pentru viitorul intervievator, alături
de experienţa practică obţinută.
Uneori este nevoie ca interviul să se realizeze cu mici grupuri
care sunt reprezentative pentru comunitatea studiată. Ghidarea discuţiei
unui grup presupune experienţă prealabilă pentru intervievator
Pentru obţinerea unei imagini „din interior” uneori poate fi
folositor ca intervievatorul să devină un membru al grupului şi să
studieze procesul din interior. Este o metodă fină dar costisitoare
Problemele de etică şi de etnografie trebuie gestionate cu atenţie
dat fiind că rezultatele vor fi publice, deci e de aşteptat o reacţie a
subiecţilor referitoare la concluziile publicate.
Exemplu de check list:
Activităţi curente
Cercetează pe fiecare compară

Activităţi pe care aţi
dori să le faceţi
Ce este leisure pentru
Dumneavoastră?
Acasă
Activităţi din trecut

bani
Transport / autoturism
facilităţi

În
afara
locuinţei

Cu cine?
Sens / importanţă
felul implicării
De ce nu?

Rolul
familiei
Restricţii
Şcoală
Liceu
Familie

A fi femeie /
bărbat
A fi părinte
De ce să le
schimbaţi

Cost
locale
oraş

Favorite
Folosite
nefolosite
Acces

regiune
Cluburi / asociaţii
Personalitate
Timp de muncă
energie / colegi
Abilităţi
antipatii

Acasă

Cât de des?
De ce?
Unde?

/
Aspiraţii
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/

De ce?

Subiecte propuse pentru studiul de caz:
1.
Stabilirea informaţiilor subiectului privind noţiunea de
destinaţie turistică: ce înţelege prin conceptul de destinaţie turistică, care
ar fi argumentele pentru care am putea spune că Sibiul este o destinaţie
turistică
2.
Stabilirea imaginii subiectului despre „destinaţia turistică
Sibiu”: cum ar descrie „destinaţia turistică Sibiu”: întindere, margini,
elementele majore…
3.
Cum se simte afectat de faptul că Sibiul este o „destinaţie
turistică”: este afectată activitatea profesională, viaţa personală, imaginea
sa, egou-ul…
4.
Percepţia sa privind punctele slabe ale destinaţiei turistice Sibiu:
ce crede că ar trebui făcut pentru potenţarea / îmbunătăţirea „Sibiului ca
destinaţie turistică”
5.
Dezvăluirea disponibilităţii subiectului de a se implic, măsura în
care se simte o parte a destinaţiei turistice: cum ar trebui să se implice
fiecare (individual) în funcţionarea şi dezvoltarea destinaţiei turistice
Sibiu, a fost implicat direct sau a participat indirect la activităţi / decizii
care au influenţat Sibiul, care ar fi posibilităţile sale de a contribui la
viaţa destinaţiei turistice Sibiu
Studenţii vor trebui să realizeze interviul, să facă transcrierea (după caz)
urmărind subiectele stabilite canalizând discuţia spre ideile menţionate
după „:”. Ca preambul vor motiva raţiunea alegerii subiectului interviului
din lista propusă.
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Anexa 14
Schema generala a funcţionării destinaţiei turistice
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Anexa 15

Creşterea şi dezvoltarea unei destinaţii turistice. Modelul dezvoltării turistice
după Miossec citat de Rob Davidson
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Anexa 16
Ciclul de viaţă al produsului şi al destinaţiei turistice

230

Ilie ROTARIU
ilie.rotariu@ulbsibiu.ro
www.ilierotariu.ro
http://economice.ulbsibiu.ro/rom/eStudy/profesori.php?ID=25

231

